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INTRODUÇÃO 

 

Uma das grandes dificuldades que sentimos no início deste ano letivo prendeu-se 

com a necessidade de delimitar e escolher um tema que fosse simultaneamente 

suscetível de ser pesquisado e desenvolvido com os alunos e que, no final, pudesse ser 

digno da elaboração deste relatório. 

O ensino é muito abrangente e, particularmente no ensino da Língua, todas as 

áreas são apelativas, umas por estarem mais ligadas à inovação e tecnologia, outras por 

se deterem nos problemas quotidianos na sala de aula, outras com as dificuldades dos 

alunos em aceder, sintetizar e pôr em prática os conhecimentos, umas quantas por serem 

controversas. 

Perante tal encruzilhada, optámos por um tema que nos parece de extrema 

importância, não obstante ser problemático e complexo, e que, por essa razão, desde a 

década de oitenta a esta parte tem sido alvo de bastantes estudos: a expressão escrita. 

É do conhecimento geral que, atualmente, os nossos jovens não se inibem de 

escrever e fazem-no para comunicar, quer seja através de redes sociais, de sms, chats ou 

mails. Mas, enquanto docentes, há uma dúvida que nos assalta: de que forma é que esta 

escrita, pejada de marcas de oralidade, contribui para o sério desenvolvimento da 

expressão escrita, para a melhoria da correção ortográfica, para o desenvolvimento 

lexical e para a compreensão do conteúdo textual? Será que os nossos jovens e 

estudantes se apercebem dos riscos de interiorizarem um código telegráfico, cheio de 

abreviaturas, supressões e incorreções? Questionamo-nos se, na altura em que lhes é 

solicitada a escrita padrão, por exemplo na resolução de um teste de avaliação ou na 

redação de um texto, saberão destrinçar uma versão da outra e escolher a que é 

adequada. 

Estas questões suscitam-nos uma grande preocupação e, por isso, a necessidade 

de percebermos como escrevem os nossos alunos, quais são as suas lacunas e falhas e, 

posteriormente, tentarmos contribuir, se não para a solução, pelo menos para a melhoria 

desse problema. Apesar de ser uma área complexa e na qual os resultados não são 

imediatos, propomos tratar este tema porque acreditamos na evolução dos alunos, fruto 

do trabalho colaborativo entre quem ensina e quem aprende, e da persistência e do 

método de cada um. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Expressão Escrita: conceito e pertinência do seu ensino 

A História mostra-nos que, desde sempre, o ser humano sentiu necessidade de registar, 

para além do seu próprio tempo e espaço, factos do quotidiano, sentimentos - como o medo 

ou o desejo - e mesmo histórias e lendas; essas marcas testemunham e caracterizam épocas e 

conferem a imortalidade a quem os registou. 

A escrita acompanha lentamente a evolução do homem e o seu progresso intelectual. 

A certa altura há a necessidade de simplificar e clarificar os registos das ideias e cada cultura 

cria uma simbologia e forma de registo própria. Numa tentativa de aclarar este fenómeno, no 

verbete “escrita”,Ceia1explica-a como 

resultante de um acto físico que implica um traçar de signos quer 
manualmente quer mecanicamente (máquina de escrever, computador). Por outro lado, 
a escrita pode ser significativa de um conjunto de valores que influenciam não só o 
conteúdo mas também a forma estética daquilo que foi escrito, o que a aproximam da 
noção de estilo. […] É de notar que a escrita, contrariamente à fala, é permanente, daí 
a sua durabilidade (verba volante, scripta manent) e pode ser realizada de diferentes 
formas. Uma distinção genérica considerará 1) a realização pictogramática, se 
reproduz os objectos simbólicos que constituem o mundo em que vivemos, como no 
caso dos hieróglifos egípcios; 2) a realização ideogramática, se reproduz a ideia que 
temos de um objecto, como na escrita chinesa; 3) a realização fonogramática, se 
reproduz a oralidade. É este último caso que assiste à origem da maior parte das 
línguas românicas. 

Percebemos, portanto, que a língua oferece um código de sinais gráficos 

convencionados, que são usados pelos seus falantes para registar e expressar atos de 

comunicação ou pensamentos, à maneira de cada um - o estilo pessoal. Como, normalmente, a 

escrita pressupõe um emissor (quem escreve) e um recetor (quem lê), também implica uma 

intenção comunicativa. Esta será mais facilmente ou dificilmente apreendida pelo leitor e 

levá-lo-á a perceber melhor ou pior o que o emissor pretende, consoante a competência do 

escritor.  

Porras (2012) funda a escrita na oralidade, já que inicialmente ela serviu para fixar 

graficamente e em meio físico os sons e as ideias, tendo ganho, só mais tarde, alcances 

expressivos, cognitivos e funcionais. Também Cassany (1999) demonstra que a escrita 

partilha dos traços fundamentais da comunicação verbal: é dinâmica e está orientada para a 

consecução de objetivos, numa determinada comunidade. 

                                                             
1
E-Dicionário de Termos Literários de Carlos Ceia, http://www.edtl.com.pt, em 18/11/13 
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Em nosso entender, o poema que se segue, do poeta português Pedro Oom2, encerra 

várias características da escrita e define-a bem no que ela foi, é e no que poderá ser. 

Actuação Escrita 

Pode-se escrever 

Pode-se escrever sem ortografia 
Pode-se escrever sem sintaxe 
Pode-se escrever sem português 
Pode-se escrever numa língua sem saber essa língua 
Pode-se escrever sem saber escrever 
Pode-se pegar na caneta sem haver escrita 
Pode-se pegar na escrita sem haver caneta 
Pode-se pegar na caneta sem haver caneta 
Pode-se escrever sem caneta 
Pode-se sem caneta escrever caneta 
Pode-se sem escrever escrever plume 
Pode-se escrever sem escrever 
Pode-se escrever sem sabermos nada 
Pode-se escrever nada sem sabermos 
Pode-se escrever sabermos sem nada 
Pode-se escrever nada 
Pode-se escrever com nada 
Pode-se escrever sem nada 

Pode-se não escrever 

É inquestionável, portanto, que a comunicação é uma das necessidades primordiais do 

Homem, embora escrever não sirva exclusivamente para comunicar, mas também para 

transmitir emoções.  

Cassany (1999:13) é peremptório ao afirmar que a escrita, criada pelo Homem, acabou 

por moldar a sociedade e moldá-lo a si próprio: “Muchos elementos esenciales de nuestra 

civilización actual tienen origen en la escritura: el método empírico y lógico de la ciencia 

[…]; las formulaciones lógicas, matemáticas o químicas […]; la historia […]; el derecho 

[…]”. E enuncia outros factos que, perante os olhos da civilização milenar, já são 

considerados dados adquiridos, intemporais e universais, sem pensar que a sua existência está 

diretamente dependente da existência da escrita:  

recordamos nuestra edad porque registramos la fecha de nacimiento, 
existimos legalmente porque tenemos carnet escrito que lo certifica, poseemos 
propiedades y realizamos actividades sólo con el visto bueno de escrituras y 
contratos; nuestra posibilidad de vida y desarrollo sociocultural dependen en buena 

                                                             
2
 Pedro Oom, “Atuação Escrita”, Lisboa, & ETC., 1980, in cvc.instituto-

camoes.pt/poemassemanal/33/escrita_poema2.html , em 22/11/13 
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medida de la escolarización y ésta, indudablemente, en la capacidad de leer y 
escribir. Cassany (1999:13) 

Como vemos, a escrita é uma invenção excecional, de valor social e cultural 

incalculável. Cassany (1999:40) afirma que “el escrito se presenta con toda la complejidad del 

lenguaje humano, como una herramienta individual de supervivencia, como un organizador de 

la sociedad moderna y como una poderosa y peligrosa arma de elaboración de opiniones 

colectivas.” Refere ainda que o ato de escrever obriga à reflexão e, consequentemente, a uma 

maior aprendizagem sobre si próprio, conferindo o poder de crescermos como pessoas e de 

influenciar o mundo. Na verdade, tanto nos meios académicos, como sociais ou laborais, 

rapidamente constatamos como é apreciado e valorizado um bom domínio das técnicas 

escritas. 

Contudo, a nossa experiência de docência e também de cidadãos, leitores e 

observadores, tem-nos vindo a mostrar que cada vez se escreve pior. De modo geral, as 

pessoas têm dificuldade em desenvolver as suas capacidades de redação, ou desenvolvem-nas 

pouco, porque a sociedade dá primazia a um discurso rápido, curto e imediato. À nossa volta, 

somos constantemente aliciados por sms e e-mails repletos de abreviaturas; na comunicação 

social, onde a preparação dos textos é feita cada vez com mais pressa e menos meios 

humanos, encontram-se frequentemente erros, más construções e falhas de revisão. Estes 

indícios levam-nos a questionar se isto não será uma prova de que algo está a mudar na forma 

como se concebe a escrita e a sua função. 

Já no meio escolar, quando se propõe a abordagem da expressão escrita, os textos 

irrompem a custo e com ervas daninhas disseminadas: erros, má construção frásica, repetição 

de ideias. Muitas vezes, quando se trata de trabalhos mais completos que envolvem pesquisa, 

não é raro encontrar textos integralmente plagiados, sem qualquer menção ao autor ou 

indicação bibliográfica. É o fenómeno copy paste.  

O estudo de Lopera e Trigos (2010) comprova que, uma vez chegados à universidade, 

os jovens não têm a mínima noção do que é e como funciona o processo escrito. Para além 

disso, também têm dificuldade em prestar provas escritas sobre as matérias abordadas nas 

diversas disciplinas. Gallego et al (2008) reconhecem igualmente que tem havido um 

decréscimo na qualidade das produções escritas no ensino superior, que tem obrigado à 

promoção de programas para a melhoria da escrita e das atitudes face a ela. 

Escrever é um processo muito mais activo do que ler e falar e exige um esforço 

superior, já que não há o apoio da linguagem não verbal, nem da presença do interlocutor; por 

isso, para desempenhar qualquer tarefa escrita é necessário despender de mais atenção, 
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memória e tempo. Escrever afigura-se, portanto, como uma tarefa difícil e complexa que 

exige treino. Através da escrita traduzimos o que se passa na nossa mente, cuja intenção 

poderá ser comunicar, transmitir conhecimentos ou uma forma de nos relacionarmos com os 

outros. Sendo assim, aprender a escrever é aprender a usar o código escrito numa grande 

diversidade de situações. Para que isso aconteça, é preciso estruturar o pensamento para 

podermos transmiti-lo com coerência e clareza, o que obriga a um crescente controlo sobre as 

operações linguísticas, sobre a selecção lexical e sobre a organização sintáctica do enunciado, 

conforme as intenções comunicativas.  

Entendemos que o problema para ensinar e aprender a escrever um texto é comum aos 

vários níveis de ensino. Dolz (2009) refere mesmo que, como a escrita está presente ao longo 

da vida académica e é indispensável para realizar todas as atividades escolares e extra-

escolares, a tarefa de a ensinar se deve apresentar como um desafio transversal a todos os 

níveis de ensino e da responsabilidade de qualquer professor. Porém, estando o ensino 

organizado de forma pluridisciplinar, cria-se no aluno a falsa ideia de que não existem 

relações entre as várias disciplinas e que, dentro da mesma disciplina, os conteúdos estão 

isolados. Repare-se que, no caso específico das línguas, ensinam-se as orações, mas, ao 

escrever, os alunos não sabem usar corretamente os conectores, porque os aprendem apenas 

para saber identificá-los. Ensina-se a pontuação, a divisão silábica, as concordâncias verbais, 

e não é por isso que os textos, mesmo os mais simples, aparecem sem erros. Do ponto de vista 

dos estudantes, a aprendizagem é compartimentada, sem encadeamento entre os vários 

saberes. Na visão dos alunos, um texto argumentativo ou de opinião só se escreve quando o 

professor de língua o solicita; não percebem que quando respondem a um questionário de 

História ou de Filosofia terão de mobilizar todos conhecimentos. Mata (s/d) explica que as 

próprias dificuldades de aprendizagem, em disciplinas como a Matemática ou as Ciências 

Sociais, são consequência da incapacidade de perceber a ligação entre os saberes e também 

das dificuldades em compreender e produzir a linguagem. 

Devido à complexidade e importância de que se reveste a escrita, há toda a 

necessidade e interesse em promover o seu ensino desde cedo, logo no 1CEB, quando são 

dados os primeiros passos na aprendizagem da escrita, e desenvolvê-lo ao longo dos ciclos 

subsequentes, como preconiza Dolz (2009), de forma a permitir a continuidade e progressão 

na aprendizagem. Se a abordagem à escrita for feita em espiral, todos os anos retomarão os 

mesmos géneros textuais trabalhados em anos anteriores, mas com conteúdos e objetivos mais 

ambiciosos. Por conseguinte, ao aumentar o grau de dificuldade e exigência, abre-se espaço 

para melhorar e desenvolver a aprendizagem. 
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Todos nós já fomos alunos e recordamo-nos bem da ansiedade perante a folha branca, 

à espera de ser, a pouco e pouco, preenchida. Acreditamos que essa angústia reside, entre 

outros fatores, na crise que ainda se manifesta e que, durante décadas, envolveu o ensino da 

escrita nas escolas, onde a redação não era convenientemente praticada. A escola tem, por 

isso, uma grande responsabilidade na formação de pessoas aptas para se comunicarem, não 

apenas oralmente, mas também por escrito, de modo a serem capazes de redigir textos coesos 

e coerentes, adequados a diversas situações comunicativas. 

De seguida, vamos ter oportunidade de ver que, ao longo dos tempos, os programas e 

as metodologias de ensino das línguas sofreram grandes mudanças, de modo a poder 

responder com eficácia a este imperativo. Vamos apresentar três grandes métodos de ensino 

das línguas - o gramatical, o comunicativo e o que é baseado no processo – e o impacto que 

tiveram na evolução do ensino da expressão escrita. 

2. Evolução da expressão escrita nas metodologias de ensino das línguas 

Puren (1988) mostra-nos que durante muito tempo, até quase aos primórdios do século 

XX, o ensino da língua esteve baseado no método gramática e tradução, cujo objetivo era a 

aquisição de listas de vocabulário e a memorização e aplicação de regras de gramática a partir 

de textos literários escolhidos pelo professor. A competência da leitura e da escrita quase não 

tinham representatividade e o erro não era admitido. 

Embora não nos possamos esquecer do quão importante é o estudo da gramática para 

aprender a redigir bem, uma vez que é imperativo saber usar corretamente os sinais de 

pontuação, a acentuação, fazer as concordâncias verbal e nominal, o ensino da gramática tem 

como unidade de trabalho a frase. Porém, quando pretendemos expressar-nos por escrito não 

usamos frases isoladas, mas textos mais ou menos elaborados. Dolz (2009) explica que a 

produção de frases isoladas nunca poderá seguir a mesma lógica da produção de um texto - 

porque escrever não pressupõe a simples junção de componentes - e alerta para a necessidade 

de usarmos obrigatoriamente o texto como unidade de trabalho, quando se pretende resolver 

os problemas da escrita. Só com ele podemos procurar dar sentido às várias partes que o 

compõem, através de elementos que lhe confiram uma coerência global. Sem coerência, o 

texto perde a intenção comunicativa. Para o conseguir, é necessário trabalhar a sua arquitetura 

e organização, num processo constante de construção e reconstrução, para que o aluno se 

aperceba de que cada modificação pode alterar o seu sentido. 

Na era da metodologia comunicativa, que rondou os anos sessenta, e por influência do 

sociolinguista Dell Hymes, a língua passou a ser equiparada a uma ferramenta que servia para 



7 

 

comunicar e conseguir coisas. Nesta metodologia privilegiou-se, sobretudo, a comunicação 

oral, tal como é usada no quotidiano pelos falantes, e realçaram-se os atos de fala - situações 

específicas que permitem usar a língua de maneira funcional e assim poder expressar 

sentimentos, fazer pedidos ou ler um jornal. Germain (1993:203) refere a importância da 

“adaptation des formes linguistiques à la situation de communication (statut de l’interlocuteur, 

âge, rang social, lieu physique, etc.) et à l’intention de communication (ou fonction 

langagière: demander d’identifier un objet, demander une permission, donner des ordres, 

etc)”. 

Na sala de aula, as atividades centram-se bastante no trabalho colaborativo, o 

professor assume o papel de facilitador e orientador das atividades e o erro passa a ser 

considerado uma prova da evolução da aprendizagem. Cassany (1990) afirma que o objetivo é 

manter o aluno ativo, lendo, falando com os colegas, repetindo funções para, dessa forma, 

aprender a língua, o léxico e a gramática. Nesta altura, pouca importância se dá à expressão 

escrita, daí que tenha tido uma representação muito reduzida. 

Cassany (1990) explica que só mais tarde nasce uma nova abordagem ao ensino da 

língua e da escrita, a partir de um conjunto de investigações feitas nos EUA, durante a década 

de setenta, por um grupo de psicólogos, professores e pedagogos que ministravam cursos de 

expressão escrita e que estavam descontentes com os resultados dos métodos que aplicavam. 

Conjuntamente com estas investigações e com as teorias da psicologia cognitiva, 

nomeadamente de Vigotsky e de Ausbel, conclui-se que, para formar escritores competentes, 

tão importante como o domínio da gramática e o uso da língua, é todo o processo de 

composição textual em que os alunos se envolvem: o que precede a composição – formular 

ideias e fazer esquemas –, a composição propriamente dita, através da redação de rascunhos, e 

o trabalho de pós produção – rever os rascunhos, reformular o texto e passá-lo a limpo. 

Depreende-se assim que, enquanto o método gramatical e o funcional davam primazia 

à versão final do texto, aqui o importante é a sua construção: ensinar ao aluno todos os passos 

intermédios e necessários para a criação textual. Centrado no aluno, este método pretende 

ensiná-lo a pensar, a fazer esquemas, a listar e ordenar ideias, a melhorar a estrutura da frase e 

a rever o texto; em suma, ensinar a escrever. 
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3. O Ensino da Escrita no Programa de Português do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário 

O Programa de Português do Ministério da Educação e as Metas Curriculares de 

Português são dois documentos de referência para o Ensino Básico e Secundário, que definem 

os conteúdos fundamentais a serem ensinados aos alunos.  

Nestes documentos existe uma preocupação em hierarquizar, retomar e desenvolver, 

em anos subsequentes, o que foi trabalhado anteriormente, numa perspetiva de consolidação e 

ampliação. No 1.º e 2CEB, a Leitura e a Escrita, como se apoiam em capacidades comuns e 

objetivos complementares, vêm associadas. No 3CEB e no Secundário, a complexidade e 

especificidade dos objetivos determina a sua separação. 

No 1CEB interiorizam-se as principais relações entre os sistemas fonológico e 

ortográfico e desenvolvem-se duas competências fundamentais: a gráfica e a ortográfica. É 

também durante este ciclo que se aprendem as “novas convenções sobre o modo como o texto 

escrito se organiza, o correto uso da pontuação, o alargamento do repertório lexical e o 

domínio de uma sintaxe mais elaborada.” (PPEB 2009:22). É durante os quatro anos que dura 

o 1CEB, que se começa a trabalhar a competência compositiva das várias tipologias de texto e 

que os alunos contactam com as regras e os procedimentos relativos à estrutura, organização e 

coerência textuais, quer através “de atividades reguladas por modelos, ora [através] da escrita 

pessoal e criativa. Todo o processo de escrita, em diferentes etapas (planificação, 

textualização e revisão) e incluindo componentes gráficos e ortográficos, será organizado, 

executado e avaliado sob regulação do professor.” (PPEB 2009:23).  

O trabalho experimental iniciado no 1CEB vai ganhando consistência ao longo do 

2CEB, altura em que os alunos ficam cada vez mais autónomos. 

O programa está elaborado de modo a que, terminado o 3CEB, os estudantes já tenham tido 

oportunidade de observar, produzir, rever e aperfeiçoar várias tipologias textuais, com 

diversas intenções comunicativas e distintos graus de formalidade. Como os textos narrativos 

são diferentes dos argumentativos, dos descritivos, dos poéticos e dos dramáticos, os alunos 

estarão agora mais conscientes das características específicas de cada um e já se encontrarão 

aptos para se apropriarem de mecanismos textuais cada vez mais complexos. 

O Programa do Ensino Secundário mantém a mesma filosofia de complexidade 

crescente associada à progressão da escrita. Como este nível de ensino representa o último 

patamar no ciclo escolar, é uma etapa decisiva para o futuro dos alunos, quer prossigam 

estudos, quer optem pela incursão no mercado laboral. Ao longo destes três anos, os 



9 

 

estudantes são preparados para demonstrar um domínio cada vez mais consistente da língua e 

das técnicas de escrita para diferentes finalidades. Contudo, e segundo o Programa do Ensino 

Secundário, neste nível de estudos, o ensino da escrita já não se destina apenas à 

aprendizagem e treino da escrita, tem como objetivo levar os alunos a aprenderem a pensar. 

Pretende-se que tenham cada vez mais facilidade e sejam capaz de “expor informações e 

opiniões relevantes, objetivamente enunciadas e comprovadas por exemplos e factos”, bem 

como “construir argumentos substantivos, logicamente encadeados para o desenvolvimento 

de um raciocínio com vista à sua conclusão” (PPES 2014:8-9). Estas linhas orientadoras têm 

por base a ideia de que a escrita, por si só, é uma ferramenta que permite a aprendizagem e a 

movimentação do sujeito em sociedade, como refe Tynjala et al (2001). 

Considerámos importante fazer um levantamento e cruzamento da informação 

fornecida nos Programas de Português – vertente Expressão Escrita - e nas Metas Curriculares 

de todos os níveis de ensino, com base nos quais elaborámos uma tabela comparativa que 

permite fazer uma leitura conjunta do momento em que são introduzidos os conteúdos, das 

exigências para cada um e das várias etapas que terão de ser percorridas ao longo dos doze 

anos de ensino. Esse documento pode ser consultado em anexo (Anexo 1). 

4. O Ensino da Escrita no Programa de Espanhol Língua Estrangeira do Ensino Básico 

e do Ensino Secundário 

O Programa de ELE do MEC visa promover o ensino da LE através do 

desenvolvimento de aptidões, da aquisição de conhecimentos e da apropriação de atitudes e 

valores que proporcionem, entre outros, a produção de enunciados escritos de complexidade 

adequada ao nível do desenvolvimento linguístico, psicológico e social do aluno. 

À semelhança dos Programas de Português, que analisámos no ponto anterior, também 

o Programa de ELE está organizado com vista à progressão, pelo que se sublinha que os 

conceitos abordados deverão ser continuamente retomados e ampliados, de modo a consolidar 

e desenvolver as aprendizagens. 

Partindo do pressuposto de que a comunicação é o objetivo final na aprendizagem de 

uma língua estrangeira, o programa propõe a redação de textos com diversas finalidades. 

Estes vão do preenchimento de formulários, inquéritos e questionário sobre informação 

pessoal (em níveis de iniciação – 7.º ano), passando por textos narrativos e descritivos onde se 

expõem reações e sentimentos ou se resumem conhecimentos (em níveis intermédios – 10.º 

ano), culminando na redação de ensaios simples sobre temas gerais, ou na redação de críticas 

para filmes ou livros (em níveis avançados – 12.º ano).  
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Independentemente da finalidade comunicativa inerente a cada tipologia textual, 

recuperam-se, na escrita em LE, as etapas universais da produção escrita que foram incutidas 

ao longo dos anos no processo de aprendizagem da escrita em LM. Trata-se, portanto, de 

elaborar esquemas prévios que levem em consideração a finalidade e o destinatário do texto; 

recorrer a estratégias pessoais de organização do texto escrito; organizar de forma coerente e 

coesa das ideias expressas; produzir textos simples com adequada estrutura lógica – 

introdução, desenvolvimento e conclusão; utilizar elementos que confiram coerência e coesão 

ao texto; utilizar vocabulário relativo aos temas mais comuns. Como específico da 

aprendizagem da escrita em LE, pede-se a correção gramatical e ortográfica (dá-se ênfase aos 

casos em que as grafias contrastam com as do Português), bem como estratégias para 

ultrapassar problemas de insuficiência lexical. 

A análise e comparação que fizemos dos programas de LM e de ELE levam-nos a crer 

que, nos de LM, os conteúdos, os objetivos, as metas e a forma como chegar até elas estão 

bastante claras e definidas. Isso orienta o professor, permitindo-lhe saber exatamente a que 

ponto é que os alunos deverão chegar e em que momento, mas confere-lhe, também, o espaço 

necessário para aplicar as estratégias que considerar mais benéficas com vista ao sucesso da 

aprendizagem dos alunos. Por outro lado, o programa de ELE, ao invés de encerrar um 

conjunto de conteúdos a aprender, caracteriza-se como “um instrumento regulador da prática 

educativa, contendo flexibilidade e abertura que permitam corresponder às necessidades dos 

alunos e às condições em que decorra a prática pedagógica” (PELEEB 1997:6). Em nosso 

entender, o programa peca por ser vago e pouco definido. Essa flexibilidade e abertura que o 

caracterizam, consideramo-las exageradas, porque, como não orientam, acabam por dificultar 

a atuação do professor, a quem caberá, não só o papel de decidir como colocar os conteúdos 

em prática, como também o de criar situações de comunicação verosímeis, de modo a que os 

alunos pratiquem e desenvolvam as suas competências comunicativas, tornando-os mais 

fluentes e autónomos. 

5. Dificuldades na expressão escrita 

Vários autores, entre eles Cassany (1999) e Jimeno (2004), são consensuais na 

percepção de que elaborar um texto escrito é difícil, tornando-se tanto mais, quanto menor é a 

experiência de quem escreve. Jimeno (2004:14) clarifica mesmo que, para escrever um texto 

de qualidade, existem  

 exigencias de muy variada índole: reglas ortográficas, gramaticales y 
léxicas, debe puntuar, construir frases y párrafos, utilizar los conectores 
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precisos, mantener el referente, evitar que el texto no sea pesado, controlar la 
información nueva, tener en cuenta los saberes del destinatario, la situación, el 
papel social que asume, su intención… 

Como acabámos de ver, há uma grande multiplicidade de processos simultâneos, para 

os quais o aluno tem de estar desperto quando escreve e que lhe poderão criar-lhe situações de 

confusão, dificuldade e desordem. Embora os alunos não manifestem todos o mesmo tipo de 

dificuldades, o certo é que os problemas relacionados com a escrita afetam um grande número 

deles, quer seja por - como refere Mata (1997) - incapacidade ou dificuldade inata para 

aprender a escrever, ou por problemas decorrentes do contexto onde se produz a 

aprendizagem – nomeadamente as exigências do próprio programa, às quais acrescentaríamos 

fatores como a exigência do professor, as condições reais de trabalho (carga horária que se 

pode dedicar a cada competência, número de alunos por turma), situações reais de escrita, 

forma como se incentivam os alunos, entre outros.  

Aprender a escrever em línguas diferentes tem pontos de aproximação, mas também 

tem especificidades próprias de cada língua. Seguidamente, exploraremos alguns problemas 

transversais à escrita e depois apresentaremos as dificuldades inerentes à aprendizagem da 

escrita em LM e em LE. 

5.1. Problemas transversais à aprendizagem da escrita em diferentes línguas  

O contexto social onde o aluno se insere, os problemas relacionados com a 

competência para redigir, nomeadamente a organização e estruturação textual e o domínio das 

temáticas solicitadas são comuns a todas línguas.  

Há estudos que apontam a influência e importância que exerce o meio social onde as 

pessoas se movem na construção e aprendizagem da linguagem falada e escrita; estes são, 

portanto, fatores que extrapolam e ultrapassam contexto escolar. 

As investigações de Perini-Santos (2005) opõem-se à crença enraizada - e discutível, 

em nossa opinião - de que as crianças, quando ingressam na escola, dominam a linguagem 

oral e estão aptas a aprender a escrever. Num trabalho de campo realizado com crianças 

brasileiras, constatou que, apesar de a linguagem ser inata ao ser humano (cf. cap. I. 5.2) é o 

ambiente externo que funciona como catalisador da oralidade e, consequentemente, da escrita, 

já que esta se baseia, em primeira instância, na oralidade. Assim sendo, crianças que não estão 

expostas a contextos linguísticos semelhantes, aquando da entrada na escola, reagirão de 

maneira diferente à escrita. Tendo como base essa constatação, Perini-Santos (2005:s/p) 

explica que a modalidade escrita não amadurece de maneira igual em todos os alunos, porque 
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“uma pessoa que participa de ambientes de uso linguístico oral ou escrito mais ou menos 

sofisticados poderá desenvolver linguagem de forma mais ou menos sofisticada”.  

Percebe-se, portanto, que o contexto social em que as pessoas se inserem enriquece, 

diversifica ou restringe o seu modo de se expressar oralmente, e, consequentemente, 

favorecerá ou afetará de maneira negativa o processo de aprendizagem da escrita.  

Por outro lado, na altura de dissertar sobre um assunto, ninguém o conseguirá fazer 

bem, se não souber nada sobre o que vai escrever. Mata (1997) explica que o 

desconhecimento dos temas, ou a incapacidade para investigar sobre eles, incide diretamente 

na qualidade dos textos produzidos, que serão, inevitavelmente, mais pobres, incompletos e 

inadequados às necessidades do leitor. Também Aislim (2008:39) considera esse aspeto 

essencial para se redigir um texto suficientemente rico em informação e linguisticamente bem 

estruturado: “[rédiger] à propos d’un thème connu ou familier, plus son texte est riche en 

information […].Être familier au thème permet de mieux organiser les idées a travers le 

texte”.  

A falta de ideias com que tantos alunos se debatem e que os impede de iniciar um 

texto, ou um plano para um texto, está diretamente associada ao desconhecimento do tema. O 

estudo de Aislim (2008) mostra que, sempre que o tema é do domínio do aluno, este sente-se, 

à partida, mais motivado e implicado no trabalho, ao invés, assuntos que desconhece ou que 

não domina tão bem desencorajam-no e induzem-no ao uso de lugares comuns.  

Segundo Câmara (2001:61), “qualquer um de nós senhor de um assunto é, em 

princípio, capaz de escrever sobre ele”, por isso, quem não está familiarizado com um assunto 

deverá documentar-se, de maneira a poder sustentar as temáticas. É neste ponto que a leitura 

se torna aliada e a base de uma boa escrita. Ler proporciona uma oportunidade extraordinária 

para conhecer mais, porque quando lemos, enriquecemos culturalmente e contactamos com o 

que outras pessoas já escreveram sobre determinados assuntos. Por isso, quanto mais se sabe, 

maior é a probabilidade de poder refletir e discorrer sobre temas variados.  

Na verdade, se um aluno nativo pode procurar informar-se sobre um assunto que não 

conhece profundamente ou, com maior ou menor dificuldade, improvisar sobre ele, para um 

não nativo, a simples ideia de desenvolver, numa língua estrangeira, um tema que não domina 

embargará à partida a atividade porque não tem desenvolvidas, na LE, as mesmas capacidades 

e estratégias que possui na sua língua estrangeira. 

As estratégias de redação aprendidas e dominadas em LM são essenciais para o 

sucesso da escrita em LE. Planificação, redação e revisão (cf. cap I 5.2.1) são, portanto, 
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conceitos incontornáveis para construir um bom texto, por isso, quem não sabe operacioná-los 

em LM, também não conseguirá fazê-lo em LE.  

Relativamente à primeira etapa, a planificação, os investigadores - Aislim (2008), 

Mata (1997) e Cassany (2005) - têm posições bastante consensuais: reconhecem que quem 

escreve em LE planifica menos do que quem usa a LM, e que os escritores menos hábeis nem 

chegam a planificar, passando, de imediato, à textualização. Esta fase é sempre mais difícil, 

trabalhosa e menos produtiva em LE do que em LM - “les scripteurs font beaucoup de pauses, 

écrivent d’une manière lente, produisent peu de mots et utilisent beaucoup le diccionaire”. 

(Aislim 2008:32) 

Na etapa final, a revisão, Aislim (2008) constata que, embora os alunos não nativos 

revejam mais do que os nativos, usam exatamente as mesmas estratégias: Mata (1997), 

Cassany (1999 e 2005) e Silva (2006) referem-se à revisão que é apenas consagrada ao 

vocabulário e à sintaxe (usada pelos alunos menos hábeis) e à que tem em linha de conta a 

coerência e o encadeamento das ideias (levada a cabo pelos alunos mais competentes na 

escrita).  

5.2. A Escrita em LM: problemas detetados 

A LM adquire-se num clima de imersão linguística favorecido por situações de 

comunicação naturais e constantes que permitem aos falantes processarem a informação que 

vão ouvindo, formularem hipóteses sobre a língua e produzirem-na em diferentes situações 

comunicativas. Este processo é demorado e leva alguns anos até ao domínio efetivo da LM, 

mas possibilita aos nativos a fluência e o reconhecimento das estruturas da sua língua. Porém, 

em situações de registo escrito, os falantes confrontam-se com inúmeras dificuldades que os 

inibem de conseguirem o mesmo grau de proficiência na escrita que têm na oralidade. 

Este facto é explicado por Bidaud e Megherbi (2005:19-20) que demonstram a 

naturalidade e universalidade da fala sobre a escrita, fruto de uma predisposição biológica do 

ser humano para falar. 

Toutes les sociétés communiquent oralement alors que nombreuses sont celles 
qui n’ont pas de système de référence écrit; [il y a la] primauté de la parole à la fois 
au niveau phylogénétique et au niveau ontogénétique. La langue orale est le mode 
fondateur de nos communications alors que le système d’écriture en est un moyen 
d’expression dérivé. Le processus d’acquisition du langage oral est naturel et quasi 
irrépressible tandis que le langage écrit est le fruit d’un apprentissage scolaire 
spécifique. 

Tanto Bidaud e Megherbi (2005) como Andrade (1998) justificam esta disparidade na 

fluência do discurso oral face ao escrito com base, não propriamente nas diferenças entre 
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ambos, mas nas especificidades de cada um deles, decorrentes das condições em que são 

produzidos. A fala produz-se numa interação espontânea e constante, na qual o discurso é 

planeado no momento, sem qualquer possibilidade de ser apagado, mas com inúmeras 

oportunidades de ser reformulado e redirecionado a partir das reações do ouvinte. A escrita 

pressupõe uma distância no tempo e no espaço face entre emissor/recetor, o que impossibilita 

o feedback imediato e obriga ao planeamento e antecipação do discurso. Desta forma, 

enquanto a fala pode apresentar maior liberdade sintática devido ao uso considerável de 

marcadores conversacionais e de elementos contextualizadores do discurso, na escrita, a 

inexistência desses elementos facilitadores obriga à introdução da pontuação e a um maior 

cuidado sintático, do qual são eliminadas redundâncias e repetições, substituídas por elipses e 

sinónimos, que mantêm o(s) referente(s) ao longo do discurso. A seleção lexical é 

necessariamente mais cuidada e variada na escrita porque o emissor não só dispõe de tempo 

para redigir, mas também tem a possibilidade de rever e reformular o que escreveu. 

Embora a linguagem oral e a linguagem escrita obedeçam a regras distintas, muito 

frequentemente, quem escreve, não tendo interiorizadas essas especificidades; escreve como 

fala e confronta-se com as dúvidas de quem lê. Na escrita, os problemas de índole gramatical 

e de estrutura textual são - a par dos enunciados em 5.1. - dos mais evidentes, detetados pelas 

investigações científicas, pelo que passaremos seguidamente a abordá-los. 

5.2.1. Dificuldades gramaticais e de estrutura textual 

Câmara (2001:59) observou a existência de problemas essenciais e secundários nas 

produções escritas: “[o]s problemas essenciais são dois: a) a composição, isto é, plano de 

redação; b) a técnica de uma formulação verbal que dispense os elementos extralinguísticos e 

os elocucionais, só participantes da exposição oral. Os problemas secundários são os que 

surgem dos caracteres estéticos da língua escrita”. 

Tudo o que é de índole gramatical (pontuação sem critério, ortografia deficiente, 

acentuação e sintaxe que criam dúvidas na compreensão das frases/texto), embora seja o mais 

evidente e, muitas vezes, considerado como o problema central da escrita, é secundário 

porque, segundo Câmara (2001), com que estamos de acordo, pode ser resolvido com relativa 

facilidade com a ajuda de um professor insistente e o uso de materiais auxiliares.  

Por outro lado, Câmara (2001:60) afirma que “nenhum professor e nenhuma gramática 

conseguirão fazer escrever esteticamente bem a uma pessoa que ainda não sabe pensar em 

termos de língua escrita”. É, portanto, fundamental e necessário dar primazia à escrita como 

processo: ensinar a ordenar ideias e conceitos para que as sequências textuais tenham um 
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encadeamento lógico; apelar para a importância da seleção do vocabulário, tendencialmente 

mais claro, rico e adequado para clarificar o discurso e evitar repetições; incentivar o uso de 

um estilo próprio que deixe transparecer os conhecimentos, as experiências, a cultura, enfim, 

o íntimo de cada um. Estes são os problemas que com que se debatem quotidianamente os 

alunos e que, por serem estruturais e essenciais devem ser prioritariamente tidos em conta, em 

vez dos problemas secundários. 

Não obstante a escrita ser uma tarefa difícil e para a qual nem todos nascem dotados, é 

possível, com disciplina e treino, criar bons escritores. A profissão docente tem-nos mostrado, 

e as investigações científicas comprovado, que as salas de aula estão cheias de alunos que 

redigem mal (escritores ineficientes) e de uns poucos que, embora tenham aprendido com os 

mesmos professores, através dos mesmos programas e dentro do mesmo sistema de ensino 

que os colegas, têm facilidade na expressão escrita (escritores competentes). 

Segundo Mata (1997), os alunos/escritores ineficientes dedicam pouco tempo às 

atividades de pré-escritura e escrevem, sobretudo, o que lhes vem à mente, sem planificar, 

nem atender às exigências da organização textual, do leitor e do tema. A sua preocupação, em 

vez de se dirigir para a estruturação de conteúdos, vai para aspetos menores, como a 

ortografia, tornando mais pobre o conteúdo dos seus textos. A revisão é o processo que estes 

alunos mais descuidam, centrando-a, sobretudo, nos aspetos formais - pormenores relativos à 

pontuação ou à substituição de palavras - sem darem importância ao conteúdo e à sua 

estruturação.  

Silva (2006) mostra que os pontos fortes dos escritores competentes passam por terem 

uma noção clara do processo de escrita: planificam antes de escrever, escrevem sem corrigir 

imediatamente, revêem, reescrevem e solucionam problemas. Cassany (1999) explica que 

todas essas fases são fundamentais para garantir a qualidade da escrita. Parte-se, em primeiro 

lugar da planificação, onde se começa a pensar sobre o texto e a finalidade do que se vai 

escrever. É aí que germinam as ideias, resgatando da memória todos os dados relevantes para 

aquela situação em particular; é também aí que se organiza tudo o que vai aparecendo de 

forma mais ou menos caótica. Só depois disso é que o aluno estará pronto para textualizar. 

Esta fase consiste num primeiro rascunho que vai dando forma às ideias contidas na 

planificação, ordenando-as, relacionando-as e desenvolvendo-as, através do uso de conectores 

e de pontuação. A revisão, a fase considerada pelos investigadores como a mais importante da 

produção escrita (e aquela que é descurada pelos escritores ineficientes), é a altura em que o 

aluno, munido de conhecimentos de produção textual, interpretação e avaliação, compara o 



16 

 

que pretendia escrever com o que escreveu efetivamente, procura as causas de possíveis 

desajustes e aperfeiçoa ou modifica o seu texto.  

5.3. A escrita em LE: dificuldades observadas 

Como explicámos anteriormente, em 5.2, a aquisição da LM dá-se em condições 

significativamente diferentes daquelas em que se aprende uma LE. Por isso, e apesar de toda a 

complexidade que envolve o discurso escrito, é sempre mais fácil fazê-lo em LM do que em 

LE. Um nativo tem o benefício de conhecer a sua língua, já um estudante não nativo está, à 

partida, em desvantagem: para além dos problemas habituais inerentes à escrita, como 

qualquer pessoa que redige em LM, confronta-se com dificuldades suplementares que a 

tornarão uma tarefa árdua e demorada, visto que terá sempre a dupla preocupação de escrever 

de maneira compreensível e de dominar o sistema de uma língua que não é a sua. 

Aislim (2008), baseada em diversos estudos científicos, explica que para além dos 

aspetos comuns e universais no processo de construção da escrita nas diferentes línguas (cf. 

5.1.) existem aspetos específicos das línguas, que não se podem transferir de umas para as 

outras, tornando-se verdadeiros obstáculos para os não nativos, na altura de produzir textos 

escritos. É o caso das barreiras linguísticas e lexicais, das de ordem sociolinguística e da 

influência exercida pela própria língua materna. 

5.3.1. Dificuldades (sócio)linguísticas e lexicais 

A experiência docente tem-nos permitido verificar que este é um dos maiores 

obstáculos para os estudantes de LE. Gera-lhes grande ansiedade e muitas vezes deixa-os 

paralisados no momento de escrever. Aislim (2008:34) aponta que “les scripteurs placent 

l’exatitude grammaticale et ortographe comme étant le concept principal de la «bonne 

écriture»”. 

O trabalho diário com alunos de LE em sala de aula possibilitou-nos observar dois 

tipos de procedimentos face à problemática linguística/lexical: os alunos que não se sentem 

derrotados por não conhecerem as palavras de que necessitam naquele momento, 

prosseguindo o seu texto e tentando ultrapassar o obstáculo que, no fim, se resolverá com a 

ajuda do professor ou dicionário; outros alunos acabam por deixar fugir as ideias por estarem 

constantemente preocupados com as palavras desconhecidas. 

Nem só o domínio do léxico e o conhecimento das regras linguísticas são suficientes 

para garantir uma verdadeira competência comunicativa em LE. Ramírez (2010) através de 

Kaplan (1996) (Anexo 2) demonstra que cada cultura tem os seus próprios estilos de 
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pensamento e especificidades discursivas e retóricas criadas e dominadas pelos seus falantes, 

que são diferentes das de outras línguas. Cassany (2005:8) afirma que 

cada comunidad desarrolla socio-históricamente unos usos 
lingüísticos particulares, que adoptan tendencias retóricas propias. 
Puesto que leer y escribir son actos culturales, insertados en 
sociedades y contextos (disciplinas, ámbitos) irrepetibles, cada uso 
lingüístico desarrolla también una forma retórica propia que 
reconocen y usan los interlocutores implicados. Más allá de los rasgos 
gramaticales de nivel oracional, el principal interés se centra en el 
plano discursivo y pragmático: la función del texto, los roles de autor 
y lector, las formas de cortesía, la selección y organización del 
contenido, la estructura de la argumentación, etc. 

Aislim (2008) verifica que quem escreve em LE nem sempre domina na sua 

globalidade estes conhecimentos e, inevitavelmente, acaba por transferir para a LE as 

estruturas, a organização, as referências, os estilos e as convenções próprias da LM, podendo 

pôr em causa a comunicação, já que as maneiras de pensar e de agir são diferentes de cultura 

para cultura e de país para país. 

5.3.2. Interferência da Língua Materna e proximidades linguísticas 

No entender de Silva (2006), uma das maiores dificuldades demonstradas pelos 

estudantes de LE e alguns erros recorrentes que cometem quando escrevem são motivados por 

interferências da LM, pelo insuficiente domínio da LE e pela falta de conhecimentos das suas 

estruturas e regras. A junção destes fatores favorece a transposição intuitiva e ingénua de 

palavras e estruturas da LM para a LE. Em suma, quem está a aprender assume, erradamente, 

que a LE funciona como a sua. 

O estudo de Natel (2002) revela que a compreensão de uma língua estrangeira e a 

evolução na sua aprendizagem são facilitados pela proximidade entre as línguas. No entanto, 

o autor acredita que essa é uma falsa vantagem porque, a médio prazo, e à medida que os 

níveis avançam, a aprendizagem da língua começa a entrar numa fase de estagnação. Silva 

(2002:s/p) diz que o problema da interferência linguística aumenta proporcionalmente à 

proximidade das línguas - “a interferência pode ser ainda maior quando o que vai ser 

aprendido é mais semelhante ao já aprendido, do que quando o que vai ser aprendido é 

totalmente novo e não tem relação com conhecimentos anteriores.” – verificando-se 

inadequações lexicais, uso de formas em LM, de formas mistas, falsos amigos e inadequações 

léxico-semânticas. No caso de línguas muito ou suficientemente distantes, embora o progresso 

inicial seja mais lento, o avanço em níveis intermédios ou superiores é mais significativo e as 

interferências são menores.  
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No caso particular do Português e do Espanhol que, segundo Capilla (2009), são 

muito semelhantes a quase todos os níveis, sobretudo no léxico, mas também na morfologia, 

diferindo apenas a nível sintático, os alunos, mesmo ao nível da iniciação, como facilmente 

compreendem a escrita e a oralidade, ganham uma confiança extrema. Com o 

aprofundamento do estudo da língua, que exige mais esforço, Capilla (2009:s/p) verifica que 

os falantes de Português tendem a “recorrer à transferência como estratégia mais econômica. 

Em outras palavras, o aprendiz não retifica com o insumo “correto” (do professor, de nativos) 

as hipóteses da sua interlíngua; a sua sensação de segurança faz com que não sinta 

necessidade de testar essas hipóteses, que permanecem sem modificação; em suma, 

fossilizam”. 

6. Estratégias para motivar, desenvolver e melhorar a expressão escrita 

A expressão escrita é um dos domínios que tem vindo a perder terreno, ao longo dos 

anos, a favor da oralidade. Este facto deve-se à falta de recursos, nomeadamente de tempo, 

para poder cumprir programas e, simultaneamente, realizar práticas eficazes e estimulantes 

para os alunos. Crystal (1994) citado por Hermira (1996) refere que um meio de comunicação 

não é necessariamente melhor que o outro, nem um pode substituir o outro, sob pena de 

grandes prejuízos. 

Perante tudo o que ficou dito ao longo destes capítulos, questionamo-nos sobre a 

possibilidade de se ensinar, ou não, a escrever. Hermira (1996) defende que essa destreza se 

adquire e se aprende, Mata (2000) diz que o ensino direto da expressão escrita, comparado 

com outros conteúdos, é escasso. Resta-nos então refletir sobre o papel dos implicados no 

processo de escrita: escola, professores, alunos e pais. 

6.1. Papel dos pais, da escola, dos professores e dos alunos 

Antes de mais, aos pais cabe o papel de fomentar o acompanhamento e o interesse 

pelas tarefas escolares, e à escola, enquanto instituição, compete dar uma formação integral 

aos alunos. Jimeno (2004:20) propõe que a escola assuma um compromisso com a promoção 

e melhoria da expressão escrita, semelhante ao feito para outros temas transversais, como a 

Educação para a Saúde. 

la competencia de la comunicación escrita es tan importante, tiene un 
carácter tan claramente superdepartamental, que requiere sin duda un tratamiento 
de centro, una toma de decisiones y una asunción de compromisos acordes con el 
interés de la cuestión.  
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Deste modo, a promoção e melhoria da expressão escrita não ficaria só a cargo dos 

Departamentos de Línguas; todos estariam implicados na tarefa de fomentar e potenciar uma 

escrita de qualidade, bem como de arranjar canais apropriados para a sua divulgação. Segundo 

Jimeno (2004), a própria escola deveria, inclusivamente, responsabilizar-se pela formação dos 

seus profissionais, promovendo ações de formação que permitissem a todos sentir-se  

confortáveis na abordagem da escrita. 

O professor tem um papel decisivo na formação dos alunos. Todos os professores, e 

não apenas os de línguas, são responsáveis pela melhoria da escrita, já que em todas as 

disciplinas se escreve, embora em modalidades e com intenções comunicativas diferentes. 

Jimeno (2004) aconselha a que cada um de nós, na qualidade de professor, reflita sobre a sua 

atuação e a forma como aborda os alunos. É necessário, antes de mais, clareza para que o 

aluno compreenda a tarefa que lhe é proposta, tire as suas elações, procure organizar a 

informação necessária e pense nos caminhos que o levarão à concretização dos objetivos. 

Muitas vezes, os alunos não realizam as atividades, ou fazem-no incorretamente, não porque 

não sabem, mas porque não percebem as indicações. Por seu lado, Niza et al (2011:53) 

entendem que “o professor não pode funcionar como alguém que pede estes comportamentos 

aos alunos, socorrendo-se de instruções e de ordens, ficando de fora como um capataz que 

espera o resultado para o classificar”. 

Na perspetiva de Lopera e Trigo (2010:31) é fundamental o professor colocar-se no 

papel do aluno: 

¿los maestros escribimos?, ¿alguna vez hemos escrito lo que queremos 
que nuestros estudiantes escriban?, ¿tenemos claridad sobre la función de la 
escritura en nuestras asignaturas?, ¿sabemos qué vamos a evaluar y la 
relación de nuestra evaluación con los procesos de aprendizaje?, ¿esperamos 
que nuestros alumnos escriban lo que queremos y pensamos?, ¿cómo 
podemos lograr que realmente haya alguna incitación, motivación, ánimo 
por la escritura?, ¿cómo propiciamos mejores hábitos en el proceso de 
escritura, a través de nuestras dinámicas como maestros? 

É importante e necessário que o professor, munido do seu conhecimento científico e 

pedagógico, aja, como refere Camps (2000), não só como organizador e avaliador da tarefa, 

mas como um guia, um mediador que facilita o percurso dos alunos e os ajuda no processo da 

aprendizagem da escrita. Do mesmo modo, também outros investigadores - Niza et al (2011) 

e Cassany (1999)  - insistem na importância de os professores guiarem os alunos, servindo-

lhes de exemplo e participando no decurso da composição, dialogando com os alunos sobre o 

trabalho escrito e as suas diferentes fases, num processo constante e bilateral de ensino e de 

aprendizagem. Sobre esse aspeto Niza et al (2011:53) dizem que 
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o professor tem de produzir com os alunos, perante os alunos, aquilo que 
lhes pede para executarem. Deve experimentar e fazer experimentar múltiplas 
operações de planificação que assentam na análise da situação de comunicação, na 
inventariação dos conteúdos do texto, na planificação para a textualização. 

Há ainda outro aspeto que julgamos determinante para ajudar na melhoria das 

produções dos alunos, que os investigadores assumem como primordial e para o qual os 

professores terão de ser sensíveis: referimo-nos ao fator tempo. Para escrever bem, é preciso 

dispor de tempo e de condições para colocar em marcha todo o processo. Segundo Lopera e 

Trigo (2010:31), “[n]o nos podemos quejar de la mala escritura de nuestros estudiantes, cuando 

insistimos en que un ensayo se haga de una semana para otra”. Também Sánchez (2009:31-32) 

recorda que “[a]l recibir la consigna de «para mañana, una redacción sobre…», la angustia y el 

pánico atenazará al estudiante, indefenso de herramientas para la redacción y de indicaciones 

para preparar la-composición sobre el tema. La urgencia temporal y la carencia de instrucciones 

impedirán que el aprendiz prepare el escrito convenientemente”. 

É importante que, para além de ser um orientador e de servir de exemplo, o professor 

incentive e desafie os alunos a colaborar entre si e estimule os melhores a trabalhar com os 

colegas que têm mais dificuldades. Barbeiro et al (2007) referem que a interação entre colegas 

com desempenhos diferenciados permite resolver problemas que vão surgindo, bem como 

reforçar sentimentos de participação, através da apresentação de propostas e da obtenção de 

reações, do confronto de opiniões, da procura de alternativas e da solicitação de explicações. 

No entender de Camps (2000), o diálogo entre colegas no trabalho partilhado e colaborativo 

permite construir o conhecimento e, em última instância, uns funcionarão como 

intermediários dos outros podendo antecipar o feedback dos destinatários últimos do texto. 

Este trabalho entre pares motiva os estudantes para a escrita, ajuda nas várias fases do 

processo e simplifica o trabalho do professor, que estará mais disponível para ajudar, uma vez 

que não tem de acorrer a todos alunos individualmente.  

6.2. Escrever com objetivos 

Todas as atividades que levamos a cabo no nosso quotidiano são movidas por 

finalidades. Também na vida escolar, e no caso específico da expressão escrita, esse detalhe 

não deve ser menosprezado. 

Se o objetivo último das palavras é a comunicação, elas não podem nem devem servir 

apenas para avaliar e obter notas. Amor (1993:114) refere que “na escola actual – e mesmo na 

aula de português – o aluno escreve, quase exclusivamente, para ser avaliado e é-o apenas, em 
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relação ao produto final da escrita.”. Mata (2000) e Lopera e Trigos (2010) contestam também 

o facto de a expressão escrita na sala de aula se afastar, frequentemente, da realidade, para 

estar ao serviço de uma nota. Os alunos escrevem, não porque desejem comunicar-se com 

alguém, mas porque o professor pede, sendo este o seu único destinatário - “[d]ebe resultar 

aburrido, acaso fantástico, escribirle durante un semestre a la misma persona sin ninguna 

intención comunicativa y sin recibir ninguna respuesta diferente a la numérica.” (Lopera e 

Trigos 2010:30) 

Investigadores como Camps (2000) e Lopera e Trigos (2010) referem a importância de 

se definir logo à partida os parâmetros da situação discursiva: o papel do aluno como escritor, 

o propósito do texto, o género textual a usar e o destinatário; estas são as linhas mestras que 

facilitam a organização e o pensamento dos alunos. 

Camps (2003) explica que a atividade de escrita, na sala de aula, é um meio que deve 

permitir aos estudantes a exploração e o conhecimento deles próprios e da sua realidade, bem 

como um instrumento para a exploração do mundo. Num trabalho anterior, Camps (2000) 

refere também que o ensino da expressão escrita não se deve basear apenas nas características 

formais dos vários tipos de texto. É importante criarem-se situações de comunicação 

contextualizadas, que permitam aos alunos escrever textos que se ajustem a situações reais ou, 

pelo menos simuladas, porque “las situaciones que se dan en la vida social de los alumnos no 

son las mismas que se dan en la escuela” (Camps 2000). Nesse âmbito, este autor incentiva à 

exploração de atividades diversificadas, baseadas em diferentes tipos de discurso e com 

objetivos específicos: a correspondência interescolar, a organização de um livro de poemas, a 

redação de um artigo de opinião para uma revista escolar.  

Sánchez (2009:25) considera importante que o professor selecione as atividades de 

escrita de forma adequada e sequenciada, tendo em vista a progressão: “en un nivel elemental 

el estudiante se limitará a rellenar huecos y completar frases, pero en un nivel avanzado de 

lengua será capaz de componer textos específicos en la expresión escrita”. Espinoza-Vera 

(2009) propõe o uso de poemas ou de pequenos contos para motivar e desenvolver a escrita 

criativa na aula de LE. Sugere também que se comece com exercícios simples – caligramas ou 

repetição de estruturas - aumentando progressivamente o grau de complexidade – textos com 

lacunas, exercícios de redução ou aumento textual ou de reescrita a partir do ponto de vista de 

uma personagem - de modo a que os alunos se apercebam dos mecanismos de escrita usados 

pelos escritores. 
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6.3. Importância de escrever na sala de aula 

O ensino, de modo geral, está concebido para os professores ensinarem conteúdos 

concretos, que os alunos deverão treinar, memorizar e aplicar. Porém, no que respeita o 

domínio da escrita, o panorama muda radicalmente: passamos do âmbito do saber, para o do 

saber fazer. O objetivo deixa de ser a memorização e a compreensão e passa a ser o 

desenvolvimento de processos pessoais de escrita. Para consegui-lo, é preciso tempo, 

modelos, treino e muita orientação.  

A forma como os programas estão concebidos atualmente, a carga horária atribuída às 

disciplinas de língua e o número de alunos que compõem as turmas não deixam muito espaço 

para o treino da expressão escrita em sala de aula. A alternativa passa por pedir aos alunos que 

desenvolvam essas tarefas em casa. No entanto, devido a toda a complexidade do processo de 

escrita, é muito difícil, se não impossível, para os estudantes, cumprir, sozinhos, todas as 

etapas fora da sala de aula, sem o acompanhamento e a orientação do professor.  

Cassany (1993:s/p) mostra a importância da escrita na sala de aula como a principal 

forma de incutir nos estudantes o gosto pela escrita, de os ajudar e de os acompanhar em todo 

o processo 

los alumnos escriben poco en el aula […] suelen trabajar más en su casa, 
haciendo deberes, solos, sin nadie que les guíe o que les muestre cómo hacerlo. De 
este modo, se acostumbran a escribir sin haber visto antes a nadie haciéndolo, sin 
tener modelos de, por ejemplo, cómo buscar ideas, trazar un mapa, revisar, 
reformular una frase, etc. Carecen absolutamente de modelos a seguir o imitar. 

Também Dolz (2009) refere que há necessidade de escrever frequentemente para 

aperfeiçoar a escrita, não basta fazê-lo de forma ocasional. Para o fazer, a sala de aula é o 

atelier onde estão reunidas todas as condições necessárias para os alunos aprenderem a 

escrever, o lugar, por excelência, onde se fazem as experiências de redação, onde o professor 

pode acompanhar e intervir no processo, enquanto o texto está a ser construído, antes de 

avaliar o produto final. Segundo Camps (2009:4), as correções feitas sobre o produto acabado 

são ineficazes - “las correciones al final, cuando el alumno da por finalizado su trabajo tienen 

muy poca incidencia en la mejora de capacid escritora” – porque, como geralmente nunca são 

imediatas, os alunos acabam por arquivar os textos corrigidos sem lhes prestar a devida 

atenção. É imprescindível que o aluno constate que o texto não é obra apenas da sua 

inspiração, por isso não basta chamar a atenção para os detalhes do produto final, é preciso 

explicar como se chega lá, que método de trabalho se pode seguir e que processos de 

composição usar. 
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No nosso ponto de vista, é preciso incutir nos alunos que o texto terminado não é o 

mais importante, mas sim o caminho que se percorreu e o que se melhorou, e que os erros não 

são falhas, mas um ponto de partida indicador do estádio dos conhecimentos de cada um. 

Segundo Dolz (2009:4),  

uno de los procesos fundamentales de la enseñanza de la escritura consiste 
en releerse, revisar el texto de manera crítica y reescribirlo. Modificar la 
organización del texto adoptando un nuevo plan, introducir un nuevo párrafo, 
completar o desarrollar un argumento, reformular una frase, identificar un error 
gramatical, léxico u ortográfico para mejorar la primera versión del texto, han de 
formar parte del proceso de enseñanza. Trabajar las escrituras intermédias aceptar 
un trabajo sobre el borrador y considerarlo como una etapa para ir más lejos. 

Cassany (1993:s/p) lamenta, inclusivamente, o facto de, na nossa cultura de escrita, da 

qual a escola não fica alheia, se valorizar e difundir apenas o produto acabado, incutindo nos 

alunos a ideia de que o texto acontece terminado, correto e perfeito – “[c]uando leemos algo 

acabado [libros, periódicos, propaganda o escritos], nada hace sospechar que el texto haya 

tenido formulaciones previas con errores, lagunas y todo tipo de imperfecciones”. Este autor 

considera, por isso, importante guardar ou expor os rascunhos na sala de aula, de modo que os 

alunos possam compará-los, analisá-los e, através deles, verem o processo de escrita a 

desenvolver-se, rumo à versão final.  

6.4. Algumas ferramentas para ensinar a escrever e melhorar a escrita 

O processo de escrita deverá iniciar-se sempre com uma motivação que pode surgir de 

um tema, tópico, ideia ou mesmo de uma motivação pessoal, a partir da qual o aluno irá 

construir um texto. O importante é que, antes de mais e fixada a tarefa, esta seja 

contextualizada para que ele saiba que tipo de texto vai escrever, para quem e com que 

objetivo comunicativo.  

Sánchez (2009) e Hernández (2010) propõem que se ajude o aluno a organizar a tarefa 

em passos sucessivos (pensar nas ideias, ordená-las, elaborar um esquema, construir o texto e 

revê-lo) que lhe permitam trabalhar as diferentes etapas da composição, com a ajuda do 

professor. Embora os alunos, por norma, reajam negativamente a esta forma de trabalhar, por 

ser longa e demorada, a longo prazo reconhecerão a sua utilidade. Barbeiro et al (2007:20) 

consideram que começar o processo de escrita por “dar tempo para a planificação inicial, 

significa tomar consciência de que o processo de escrita se inicia antes de se começar a redigir 

o texto.” Mata (1997) salienta que a planificação pressupõe vários processos parciais, que vão 

da formulação de hipóteses sobre o conteúdo, até à sua organização e estruturação. 
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A literatura propõe várias atividades nesta fase inicial, para que, ao programar a 

realização da tarefa e definir o destinatário e a finalidade comunicativa, o aluno comece a 

estabelecer objetivos, a ativar e selecionar conteúdos e a organizar a informação. Gallego et al 

(2008), assim como Dolz e Schneuwly (2011) consideram que não basta definir e 

contextualizar a atividade; destacam o fornecimento de listas com tópicos e regras e as pautas 

de composição escrita como um apoio inestimável na orientação e aprendizagem da produção 

escrita, permitindo que os alunos iniciem a sua primeira versão do texto com segurança e 

consigam chegar à versão final. 

Dentro das atividades possíveis para a fase de planificação, destacamos, sem 

pretendermos ser exaustivos, a chuva de ideias, a associação de palavras ou ideias, os 

questionários (elaborados pelos alunos ou pelo professor) e a elaboração de mapas 

conceptuais, por serem atividades simples, eficazes e que permitem facilmente gerar ideias 

sobre um tema. Estas atividades são tanto mais enriquecedoras quanto maior for o número de 

participantes, daí que promovê-las com a ajuda de toda a turma, resulte num manancial de 

ideias que depois poderá ser usado por cada um, individualmente, ou por cada pequeno grupo, 

como melhor convier. 

Após esta abordagem prévia, há que estruturar o resultado obtido de modo a 

estabelecerem-se relações entre as ideias. Isso pode ser facilitado através do agrupamento de 

palavras ou de ideias, pela elaboração de planos de ordenação espacial, temporal, lógica ou de 

contraste, pela preparação de esquemas ou de planos-guia (estes podem ser fornecidos pelo 

professor ou elaborados, em conjunto, pelos alunos). Fazer um primeiro rascunho também 

ajuda na ligação entre o conteúdo e a estrutura do texto.  

Segundo Mata (s/d), a competência para planificar vai-se adquirindo lentamente, 

embora os estudantes tenham mais facilidade em fazê-la para o texto narrativo do que para 

outros tipos de texto. É no momento de planificar o discurso escrito que o autor reconhece a 

importância das várias etapas pelas quais deve passar: o domínio do tema que vai tratar 

(adotando as estratégias necessárias para se pôr ao corrente), o conhecimento da estrutura do 

texto que vai escrever e a capacidade para manter o fio condutor sobre o tema, de modo a que 

o produto final seja bem sucedido.  

A textualização dá corpo às ideias do plano. Por isso, é necessário explicitar e 

desenvolver o conteúdo de forma organizada e utilizando um discurso articulado, 

gramaticalmente aceitável e coerente. Mata (s/d) refere que quanto melhor se conhecerem as 

regras de construção das diferentes tipologias textuais (narrativo, expositivo, argumentativo e 

descritivo), melhor será a competência textual demonstrada. 
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A revisão processa-se através leitura do que foi escrito, antes de passar o texto a 

limpo, e tem em vista a avaliação e a correção/reformulação do resultado. Pode ser auxiliada 

por guias ou tabelas construídas pelo professor - ou por este com a ajuda dos alunos - que se 

revelam, segundo Barbeiro et al (2007), um poderoso instrumento não só na verificação de 

aspetos relativos à correção formal (ortografia e pontuação), à construção frásica e à 

organização do texto, mas também na tomada de consciência das características que a escrita 

deve apresentar. A colaboração dos colegas também se verifica ser uma ótima aliada nesta 

fase, uma vez que eles têm um distanciamento face ao texto que lhes permite uma maior 

objetividade e capacidade crítica. Os colegas podem intervir reagindo ao conteúdo, 

manifestando as suas opiniões e dando sugestões, ou através da heterocorreção e 

heterorrevisão, assinalando no texto o que se deve suprimir, deslocar, alterar, corrigir e 

expandir. 

Embora a reescrita seja, nas palavras de Dolz e Schneuwly (2011:3), “uno de los 

aspetos más difíciles del aprendizaje de la escritura: volver sobre la primera versión del 

próprio texto, revisarla varias veces para trabajarla, mejorarla y afinar la versión definitiva”, 

tem a vantagem de os alunos poderem descobrir e aprender que ela faz parte integrante da 

escrita e que um texto é transformável, podendo ser um ponto de partida que se pode melhorar 

e não apenas um ponto de chegada.  

Todas estas fases do trabalho escrito que temos vindo a descrever (planificação, 

textualização e revisão) não são necessariamente sequenciais; elas podem sobrepor-se ao 

longo do trabalho escrito e chegar mesmo a ocorrer desordenadamente. Sánchez (2009:25) 

refere que “tras planificar una parte del escrito y textualizarlo, volvemos a planear el apartado 

siguiente, lo revisamos y continuamos planificando, traducimos esta planificación al papel y 

la revisamos nuevamente, en tantas ocasiones como sea necesario”. 
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CAPÍTULO II 

1. Considerações iniciais 

No capítulo anterior foi feito o enquadramento teórico e programático do processo de 

escrita, pondo em evidência a sua importância e complexidade. O presente capítulo é 

dedicado à parte prática. Aqui, apresentaremos o objeto de estudo, os objetivos a alcançar, as 

atividades e a análise/comentário dos textos dos alunos. 

2. Recolha de dados 

O estágio, ponto de partida para este trabalho sobre a melhoria e promoção da 

expressão escrita, foi realizado numa escola da rede do MEC, a Escola Básica D. Fernando II, 

em Sintra, em colaboração com uma turma de nono ano, com três anos de estudo de Espanhol 

(nível B1). Esta escolha deveu-se ao facto de, dentro das turmas da orientadora, ser uma de 

um ano terminal (a maioria dos alunos já não iria prosseguir o estudo da Língua Espanhola no 

ensino secundário e este é um ano em que se realiza o exame de Língua Portuguesa, que tem 

um peso de 30% na nota do aluno), pelo que se pressupunha que estes estudantes já 

dominariam fortemente as estruturas da LM e teriam um bom conhecimento a nível lexical, 

sintático e semântico da LE. 

2.1. Caracterização da Escola Básica D. Fernando II 

A Escola Básica D. Fernando II, criada em 1968, situa-se no concelho de Sintra, no 

Bairro da Estefânia de Sintra, numa área de Paisagem Protegida, classificada pela UNESCO 

como Património Mundial. A Escola integra-se no recém-criado Mega-Agrupamento Monte 

da Lua. 

O seu Projeto Educativo rege-se por cinco grandes pilares, cuja linha de orientação é 

Educar em todo o seu Ser e que passarei a apresentar de seguida:  

1) Formação de indivíduos com capacidade de adaptação à mudança, capazes de 

aprenderem novas perspetivas, conscientes da necessidade de aprender ao longo da 

vida. 

2) Aprendizagem de “valores sociais” como a civilidade, o respeito pelo bem comum, a 

cidadania, da Escola para a Comunidade. 

3) Fomento de uma educação tecnológica facilitadora da aquisição de conhecimentos e 

do desenvolvimento da consciência crítica. 



27 

 

4) Proficiência no domínio da escrita e da oralidade no uso da língua portuguesa em 

diferentes contextos sociais, culturais e profissionais. 

5) Promoção e adoção de estilos de vida saudáveis. 

Apesar de não ser uma escola nova, possui estruturas suficientes para conferir aos 

alunos e restante pessoal razoáveis condições de trabalho, de aprendizagem e de socialização. 

Existem dois pavilhões de dois andares onde funcionam as aulas, um pavilhão gimno-

desportivo, sala de alunos, duas salas de informática com ligação à internet, sala de 

Audiovisuais, um espaço verde arborizado, dois campos de jogos e balneários. Há também 

uma área dedicada aos serviços, onde estão a Secretaria, a Coordenação, o Refeitório, o Bar, a 

Papelaria/Reprografia, as salas de atendimento aos Encarregados de Educação, a sala de 

Diretores de Turma e de Professores e a Biblioteca/Centro de Recursos munida de 

computadores com ligação à internet.  

As salas de aula estão equipadas com um computador com ligação à internet, de 

acesso exclusivo pelo professor, e com um projetor; no entanto, a ligação à internet nem 

sempre funciona nas melhores condições, o que dificulta a concretização de aulas com um 

caráter mais tecnológico – observação de documentos, realização de pequenas pesquisas, 

exercícios on-line, etc.  

As duas salas de informática, apetrechadas com o equipamento necessário para uma 

turma trabalhar, são ocupadas prioritariamente pela disciplina de Informática, pelo que nem 

sempre estão livres para poderem ser usadas no âmbito de outras disciplinas. 

A Biblioteca/Centro de Recursos é um espaço dinâmico, palco de várias exposições e 

concursos, está bem equipada com livros, material informático (que pode ser usado mediante 

requisição prévia e permite o trabalho em conjunto) e de consulta. Porém, no que respeita a 

disciplina de Espanhol, no início do presente ano letivo (2013/2014) apenas dispunha de um 

dicionário de Português/Espanhol/Português e não tinha nenhuma gramática ou qualquer 

outro material de consulta. Como verificámos que o que dispúnhamos era nitidamente 

insuficiente para poder trabalhar uma língua com o mínimo de qualidade, negociámos a 

compra de material suplementar. Conseguimos mais três dicionários, prefazendo um total de 

quatro, ou seja, um dicionário por fila, dentro da sala de aula.  

Como podemos constatar, as condições materiais oferecidas nesta escola dificilmente 

promovem aulas dedicadas à pesquisa e à consulta, já que o material informático é de difícil 

acesso e o material básico para uma oficina de língua – gramáticas, dicionários, dicionários de 

verbos, entre outros - é insuficiente. 



28 

 

A população discente, a rondar os oitocentos alunos em 2012-1013, é composta por 

crianças e jovens com idades compreendidas entre os dez e os dezoito anos, que frequentam o 

ensino diurno no 2CEB, 3CEB e Ensino Secundário – duas turmas provisoriamente nestas 

instalações devido à sobrelotação da Escola Secundária de Santa Maria, a escola sede de 

agrupamento. A idade dos alunos está dentro dos parâmetros normais para os níveis de ensino 

que frequentam. A maioria dos alunos é de nacionalidade portuguesa; apenas 8% são 

provenientes de países de Leste, do Brasil e dos PALOP. Grande parte da população 

estudantil (80%) diz ter acesso doméstico a computador e 72% tem acesso à internet. 

Ainda que em anos anteriores a disciplina de Espanhol fizesse parte do curriculum de 

turmas do 7.º, 8.º e 9.º ano, atualmente, apenas é frequentada por uma turma de 8.º ano e duas 

de 9.º, tendendo ao desaparecimento, se não houver uma política de promoção, por parte dos 

órgãos de gestão. 

2.2. Caracterização da turma 

O trabalho foi desenvolvido numa turma de nono ano, o 9.º A, com três anos de estudo 

de ELE, correspondente a um nível B1. 

A turma é heterogénea, composta por um total de vinte e oito alunos, entre os quais 

doze rapazes e dezasseis raparigas, com uma média de idades que ronda os catorze anos. Dois 

alunos são de nacionalidade moldava, mas dominam perfeitamente a língua portuguesa; os 

restantes são portugueses. Não se regista, portanto, dificuldades de comunicação. 

Ao nível da progressão nos estudos, neste grupo, nenhum aluno tem Necessidades 

Educativas Especiais e todos frequentam o nono ano pela primeira vez, à exceção de três 

deles que são repetentes. Dois alunos da turma, um rapaz e uma rapariga, destacaram-se pelos 

bons resultados escolares obtidos no final do ano letivo anterior (2012-2013), aquando da 

frequência do oitavo ano, pelo que figuram no Quadro de Escola. Por outro lado, 50% dos 

elementos da turma estão referenciados com dificuldades na disciplina de Língua Portuguesa 

e/ou de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).  

Relativamente à situação familiar, todos têm uma situação equilibrada: a maioria dos 

alunos vive com ambos os pais e quatro deles integram uma família monoparental. Todos os 

alunos são provenientes de famílias com formação académica; uma grande percentagem dos 

pais é detentora de Licenciatura, ou concluiu o Ensino Secundário, e apenas uma pequena 

minoria possui o 3CEB. Não há situações de carência socioeconómica a registar, os pais estão 

quase todos empregados ou pelo menos um dos membros do casal. 
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Pelo que se pode verificar, e tendo em conta o contexto atual das escolas portuguesas, 

os alunos do 9.ºA reúnem praticamente todas as condições para desenvolverem um trabalho 

de qualidade e possuem vários recursos para colmatarem as dificuldades. Porém, a 

indisciplina, fortemente marcada pela conversa generalizada, pelo não cumprimento de regras, 

não acatamento de ordens e a não realização dos trabalhos propostos, dificulta em grande 

parte a realização de um trabalho contínuo com vista à consolidação e desenvolvimento dos 

conhecimentos. 

3. Apresentação e justificação do objeto de estudo 

Como tivemos oportunidade de verificar anteriormente, na abordagem teórica, um dos 

pontos débeis no ensino das línguas é, precisamente, o ensino da Expressão Escrita devido, 

entre outros fatores, à fraca motivação e competência dos alunos. Mesmo partindo do 

pressuposto que a responsabilidade dessa falha não se deve apenas à escola, é a ela que 

compete, certamente, contrariar essa tendência, ensinando os alunos a escrever e 

acompanhando a sua evolução; daí o nosso interesse particular pelo estudo deste tema. 

Enquanto professores, estamos conscientes de como o ato de escrever se reveste de 

grande importância na sociedade atual, sendo uma ferramenta de integração, quer a nível 

pessoal, quer profissional. A escrita marca o percurso de qualquer pessoa: saber escrever bem 

distingue os profissionais, a maneira como cada um escreve, o vocabulário que utiliza, a 

construção frásica que emprega evidenciam o seu universo de referência e o seu lugar social. 

Perante isto, é de extrema importância que cada um conheça profundamente não só o idioma 

em que se expressa, mas também as suas regras de escrita, de modo a saber e poder elaborar 

textos claros, coerentes e coesos, que transmitam nitidamente os seus objetivos e pontos de 

vista. Esse processo, como defendem os autores estudados e os programas do MEC, deverá 

ser iniciado na escola e incentivado por ela, logo nos primeiros anos de estudo, sendo 

retomado e desenvolvido anualmente, para permitir aos estudantes atingirem uma 

competência escrita satisfatória no final do último ciclo de estudos. 

Como tivemos oportunidade de expor ao longo da dissertação teórica, para escrever 

não bastam ideias, caneta e papel, é necessário também saber dominar as técnicas. A escrita é 

uma forma de abrir o nosso microcosmos, de nos ajudar a perceber e elaborar a nossa 

subjetividade e contribui para dar sentido ao mundo, a nós próprios e aos outros. Em suma, 

escrever ajuda-nos a crescer, permite-nos aceder ao conhecimento e torna-nos livres, já que 

podemos registar a nossa opinião, manifestar ideias, interagir e reivindicar direitos, tornando-
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nos cidadãos envolvidos e capazes de atuar em todos os âmbitos. A escrita leva-nos, portanto, 

onde quisermos, servindo tanto para nos ligar ao mundo como para nos alhearmos dele. 

Através do trabalho de investigação que desenvolvemos, ficámos ainda mais 

conscientes de que a expressão escrita, quer como ato individual ou de grupo, não reside 

apenas na inspiração e colocação das palavras no papel. A maior parte deste processo está 

escondida no mundo interior de quem escreve e que procura o equilíbrio entre as emoções, o 

pensamento e a técnica. A educação, os livros e a cultura, difundidos através de pais e 

professores, escritores e meios de comunicação são determinantes na influência que exercem 

sobre o indivíduo e sobre as suas escolhas; ajudam-no a construir a sua subjetividade e 

poderão incentivá-lo não só a escrever, mas, mais do que isso, a escrever bem.  

Cientes do papel da escola, como entidade formadora por excelência, e da importância da 

escrita como competência transversal, pelas suas implicações na aquisição de conhecimentos, 

na construção do saber, na vida profissional e no dia a dia de cada um, foi nosso objetivo, com 

o trabalho desenvolvido na turma, ao longo do presente ano letivo, explorar e trabalhar o 

ensino da expressão escrita, de modo a estimular nos alunos as seguintes capacidades:  

1) o desenvolvimento da sua competência comunicativa na área da expressão escrita; 

2) a reflexão sobre determinadas atitudes relacionadas com a expressão escrita; 

3) o desenvolvimento de estratégias para realizar atividades escritas baseadas em 

recursos disponibilizados pelo professor; 

4) o trabalho da escrita como processo; 

5) a utilização de critérios para a correção de textos. 

4. Metodologia: manifestação de intenções 

Baseados no trabalho desenvolvido diariamente com os alunos, na nossa experiência 

docente e na investigação feita sobre o tema em estudo, reforçámos as nossas convicções de 

que, para aprender a escrever, é preciso ser ensinado a escrever. Observando de uma 

perspetiva ainda mais próxima, sabíamos, inclusivamente, que a linguagem falada e a escrita 

têm as suas idiossincrasias que os alunos nem sempre dominam, que escrever em Espanhol é 

diferente de escrever em Português e que nunca se pode ensinar a expressão escrita 

isoladamente, sem ter em conta a leitura, a oralidade e a escuta, porque todas elas fazem parte 

do mesmo universo: o processo de aprendizagem. 
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Mediante os mecanismos de diagnóstico, confirmámos as nossas suspeitas, que são tão 

bem descritas pelos autores que consultámos para a realização deste trabalho e que 

apresentámos no capítulo teórico: os alunos, mesmo chegando ao final do 3CEB, trazem 

lacunas no processo de escrita da LM que vão comprometer, inevitavelmente, a escrita em 

LE.  

Para concretizar os nossos objetivos, pretendíamos, à partida, reforçar e desenvolver 

não só a gramática e o vocabulário intrínsecos à língua espanhola, mas também atuaríamos 

necessariamente sobre os outros componentes importantes e transversais à escrita como forma 

de expressão universal, a que aludem autores como Aislim, Câmara, Cassany, Hernández, 

Mata e Sanchéz, entre outros, que tivemos oportunidade de referir no capítulo I. Tratava-se, 

portanto, de levar os alunos a compreenderem que a abordagem da escrita é igual à de 

qualquer outra matéria concreta, para a qual é preciso dedicar tempo a explorar temas e 

exercitar em conjunto; neste caso particular, isso significaria trabalhar em conjunto para o 

lançamento e organização de ideias, a elaboração de planos de trabalho, a redação de acordo 

com os planos, a revisão constante do produto escrito e a aplicação de estratégias 

diversificadas de correção.  

No que respeita a Língua Portuguesa, servir-nos-íamos do mesmo método, mas 

acrescentaríamos exercícios de desenvolvimento lexical – já que estes ajudam os alunos a 

evitar repetições e a enriquecer e diversificar o vocabulário que usam habitualmente – e 

exercícios de alargamento e contração de texto, que lhes permitem perceber o conceito de 

informação fundamental e acessória, a função desempenhada por ambas no discurso escrito e 

a forma como elas se encadeiam.  

Na LE, devido às limitações linguísticas que, num nível B1, ainda se enfrentam na 

expressão escrita, considerámos importante centrar-nos sobretudo na escrita guiada, para que 

os alunos pudessem ir consolidando a pouco e pouco as estruturas e o controlo sobre a escrita. 

Na LM, pensávamos ir mais além e enveredar também pela escrita livre e pelo texto criativo, 

uma vez que o conhecimento da língua e das suas estruturas está bastante mais desenvolvido 

do que na LE, permitindo-lhes expressar-se coerentemente e com maior facilidade. 

Como sabemos o quão importante e crucial é valorizar todas as fases do processo de 

escrita e não apenas o produto acabado, era nosso objetivo centrar a linha de ação da melhoria 

e promoção da expressão escrita não no trabalho realizado extra-aula, mas em atividades 

desenvolvidas dentro da sala de aula, onde sabemos estarem reunidas as condições adequadas 

para esse acompanhamento. Para o efeito, e de forma a dar visibilidade a esse processo, 

pretendíamos seguir as ideias de Dolz e de Cassany, referidas no primeiro capítulo, e 
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elaboraríamos um portefólio onde os alunos colocariam o resultado das várias etapas do 

trabalho escrito, desde a planificação à versão final, passando pelos processos de revisão e 

correção. Esta seria uma forma prática de ajudar os alunos a tornarem-se conscientes dos 

benefícios do processo de escrita, uma vez que teriam à sua disposição os produtos que 

levavam à evolução e melhoria de cada texto.  

Uma vez que o destinatário/leitor é, como referem as investigações, uma figura 

importante para a divulgação da mensagem, tentaríamos, na medida do possível, que os textos 

produzidos pelos nossos alunos tivessem um leitor que extrapolasse o professor, os colegas, e 

mesmo a própria sala de aula, e chegasse a toda a comunidade escolar. 

Era nosso intuito não basear as atividades numa única tipologia de trabalho, mas antes 

realizá-las de acordo com tipologias variadas, de modo a expor os alunos a diferentes 

condições de trabalho. Na nossa decisão tiveram bastante peso as as teorias vygotskianas e os 

trabalhos de Camps e de Barbeiro, apresentados no capítulo I, que mostram o quão proveitoso 

se revela o trabalho colaborativo, pelo menos numa fase inicial, quando os alunos ainda 

precisam de ser orientados e necessitam de desenvolver, simultaneamente, competências 

linguísticas e de escrita. Não negando, evidentemente, o caráter recorrentemente individual da 

escrita, já que nos exames ou na generalidade das situações de avaliação os alunos estão 

sozinhos na realização das tarefas escritas, recorremos frequentemente ao trabalho de pares e 

de grupo. Consideramos que a produção individual é mais vantajosa quando o aluno já tem 

um domínio razoável das técnicas de escrita, sendo por isso mais independente, embora isso 

também dependa muito do caráter das tarefas e do seu grau de dificuldade ou de 

complexidade. 

5. Dinamização da produção escrita 

No 9.º ano, a disciplina de Língua Portuguesa está sujeita a exame nacional com um 

peso de 30% na nota final da disciplina. Como no exame pode surgir qualquer tipologia de 

texto estudada ao longo do 3CEB e associada a qualquer temática, a expressão escrita reveste-

se de grande importância. É, por isso, necessário fazer dela uma prática diária revendo as 

tipologias antigas e insistindo nas novas, para preparar bem os alunos de maneira a que se 

sintam tranquilos e confiantes nas suas competências 

A disciplina de Espanhol não é avaliada com exame no final do 3CEB, pelo que a 

importância da expressão escrita está associada às competências descritas no Programa de 

Espanhol do MEC, tendo em conta os princípios, necessidades e potencialidades enunciados 

na parte teórica deste trabalho. 
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Na nossa prática diária, na planificação e conceção das atividades fizemos um uso 

racional dos manuais adotados pela escola. Intermediários entre o programa e as 

aprendizagens, eles são um importante instrumento de trabalho não só para os alunos, que 

encontram os conteúdos já sistematizados, mas também para nós professores, porque servem 

de suporte na transmissão de saberes, encerrando uma panóplia de sugestões organizadas por 

temas que facilitam a planificação. Na medida em que tentam abarcar todas as competências a 

trabalhar numa língua, neles coexistem textos para ler e interpretar, atividades de gramática e 

de escrita, documentos áudio e vídeo.  

Nos manuais usados, notámos uma grande discrepância na abordagem e tratamento da 

expressão escrita em LM3 e em LE (ELE)4. 

O manual de Língua Portuguesa, dividido em três grandes blocos, que correspondem 

às tipologias textuais a trabalhar (texto narrativo, poético e dramático), propõe abundantes 

atividades de expressão escrita ao longo das unidades. Estas estão sempre, ou quase sempre, 

relacionadas com os temas abordados, as tipologias de texto que as precedem ou os conteúdos 

gramaticais que estão a ser trabalhados; cumprem-se as tipologias de texto preconizadas para 

o ano em questão (cf. Anexo 1) e retomam outras de anos anteriores, com o intuito de as rever 

ou aprofundar, tal como é aconselhado pelo programa do MEC e por vários investigadores, 

como já tivemos oportunidade de exemplificar no primeiro capítulo.  

O ensino da escrita, enquanto processo, é uma realidade neste manual. Encontram-se 

propostas de actividades com indicação das várias etapas do processo, apresentam-se modelos 

onde os alunos se podem basear e mesmo documentos ou indicação de fontes onde poderão 

pesquisar a informação necessária para abordar determinados temas. Também existem 

sugestões para a divulgação dos textos, a tipologia de trabalho a aplicar (individual, pares ou 

grupo) e grelhas de revisão/(auto)correção. 

No manual de Língua Portuguesa dão-se, quase sempre, orientações precisas sobre os 

objetivos do texto a escrever, nomeadamente a quem é dirigido, com que objetivo e qual a 

relação com o destinatário, permitindo aos alunos terem uma noção mais clara de como 

devem abordar a expressão escrita em cada caso concreto.  

Com a ajuda do manual, mas também do fator tempo, já que a carga horária atribuída à 

disciplina de LM é de duas vezes 90 minutos semanais mais um bloco de 45 minutos, foi-nos 

possível cumprir o exigente programa e trabalhar a expressão escrita de uma forma mais 

                                                             
3
 Amaro, A. (2013), Novas Leituras 9, Português 9º ano, editorial ASA 

4
 Pino Morgádez, M. et al (2008), Español 3 – Nivel elemental III, Espanhol B1, Porto Editora 
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aproximada às teorias em que acreditamos e que temos vindo a enunciar ao longo deste 

trabalho. Nestas aulas tivemos, portanto, a oportunidade de acompanhar os nossos alunos na 

consolidação dos procedimentos de planificação textual, adquiridos ao longo dos oito anos 

anteriores, e de fomentar o uso de todas as estratégias de revisão aprendidas até aqui. 

Naturalmente que, trabalhando desta forma, tanto o professor, enquanto orientador e 

avaliador, como o aluno, no papel de aprendiz e avaliado, encaram o trabalho escrito não 

apenas como uma peça a ser avaliada e de onde sairá uma nota, mas como uma matéria para 

aperfeiçoar, na qual sobressai um evento comunicativo, como preconizam autores como 

Lopera y Trigos e Mata, vistos anteriormente (cf. Capítulo I). 

O manual de Língua Espanhola, por sua vez, põe a ênfase nas componentes de 

compreensão escrita, gramática e produção oral, deixando uma franja muito pequena dedicada 

à expressão escrita. As atividades a ela destinadas e ao trabalho específico com as tipologias 

textuais praticamente já só aparecem no final das unidades. Ao longo destas, a escrita resume-

se a pequenos apontamentos que exigem pouco mais que o uso de palavras ou pequenas 

frases; as atividades de composição textual, propriamente dita, são muito raras. Esta 

abordagem vem contra o que é preconizado pelas investigações mais recentes e contra aquilo 

em que nós próprios, na condição de professores, acreditamos. Como explicámos no capítulo 

teórico, tendo como base autores como Dolz, Hernández ou Sánchez, a produção de frases 

isoladas não segue a mesma lógica da produção de um texto. Enquanto a primeira implica a 

junção de componentes sintática e semanticamente organizados, a segunda pressupõe a 

elaboração de um discurso, com todas as especificidades que lhe são inerentes; logo, quando 

pretendemos ou necessitamos de nos expressar por escrito, usamos o texto mais ou menos 

desenvolvido, em vez da frase. Se, para saber escrever, é preciso saber pensar e encadear 

ideias e não apenas pequenas estruturas, o aluno tem de treinar, sobretudo, o texto como 

unidade de trabalho. 

Por outro lado, e adotando outro ponto de vista, a produção escrita no fim da unidade, 

como tarefa final, poderá também ter um lado positivo. É no final da unidade que estão 

concluídos todos os conteúdos que foram explorados e trabalhados isoladamente ao longo da 

unidade. Os alunos sentir-se-ão naturalmente mais preparados para a atividade escrita, uma 

vez que estão familiarizados com os temas, o léxico, a gramática, os atos de fala e as 

estruturas frásicas, visto que foram todos trabalhados anteriormente, embora envolvendo 

outras destrezas como a compreensão escrita e auditiva e a expressão oral. No final da 

unidade, a atividade escrita será, portanto, um ponto de encontro onde se convocam e aplicam 

todos os saberes e todo o trabalho compartimentado que foi feito até aí. 
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Neste manual, apesar de serem dadas orientações sobre os objetivos do texto a 

escrever (a quem é dirigido, o objetivo comunicativo e a relação com o destinatário), as 

instruções são vagas e não existem modelos onde o aluno se possa basear. Do mesmo modo, e 

apesar do programa de ELE do MEC referir que se devem recuperar e aplicar na LE todas as 

etapas de produção textual usadas em LM, não existem indicações para o processo de escrita, 

nem grelhas de revisão e de avaliação do produto escrito. O professor é, por norma, o 

destinatário das produções dos alunos e raramente se valoriza a apresentação dos textos na 

aula.  

Como pretendíamos usufruir do manual, que é um ponto de partida, mas não 

queríamos sentir-nos escravos dele, introduzimos as atividades de escrita sempre que foi 

possível e pertinente. Propusemo-las no início, como motivação, no meio, como exploração, 

ou no fim da unidade, como tarefa de consolidação, como poderá ser verificado nas 

planificações apresentadas em anexo. Para nós, o importante é que a atividade seja adequada 

ao nível de língua dos alunos, esteja relacionado com os temas trabalhados, seja motivadora e 

apresentada com clareza, para poder ser realizada com sucesso e com vista à progressão. 

Como já tivemos oportunidade de explicar no ponto quatro deste capítulo, dividimos 

as nossas atividades em trabalhos individuais e de grupo, uma vez que acreditamos que o 

trabalho colaborativo ajuda não só a combater as dificuldades dos alunos mais fracos, mas 

também favorece o desenvolvimento das ideias sobre os temas e facilita a organização e a 

escolha do vocabulário. Para além disso, e com base nas pesquisas realizadas pelos autores 

que apresentámos no primeiro capítulo, sabemos que os colegas servem de intermediário entre 

o autor e o destinatário final, uma vez que manifestam a sua opinião e dão feed-back sobre o 

que está escrito, permitindo ao autor fazer as reformulações necessárias que tornarão o seu 

texto mais claro e acessível. Por outro lado, perante uma turma a trabalhar em grupo, o 

professor também se sentirá mais livre e disponível para acompanhar os alunos, uma vez que 

tem menos trabalhos para acompanhar simultaneamente. 

Como a disciplina de Espanhol apenas dispões de duas aulas semanais de 45 minutos, 

fomos obrigados a saltar etapas. Os temas foram naturalmente explorados ao longo das 

unidades. O lançamento de ideias e a planificação, preferencialmente feitos em conjunto com 

os alunos, foram substituídas pelo fornecimento de fichas com indicações claras sobre a 

atividade a realizar, acompanhadas de listas detalhadas com tópicos e regras que, como 

referem autores citados no capítulo teórico, apoiam e orientam os alunos nas ideias que terão 

de abordar e na ordem que deverão seguir, dando-lhes alguma segurança para começarem a 

redigir e chegarem autonomamente à versão final. 
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Pela mesma razão, a fase da correção, que pretendíamos fazer em sala de aula, junto 

do aluno, já que acreditamos muito pouco na eficácia da correção dos produtos acabados e 

devolvidos ao aluno já com algum distanciamento temporal, foi substituída pelo 

esclarecimento de dúvidas durante as aulas de produção escrita, pelos comentários nas aulas 

de entrega dos trabalhos corrigidos e pelos códigos de correção que acompanharam os textos. 

Desta forma, a responsabilidade de reformular o texto teve de ser deixada por conta do aluno, 

em sua casa. 

Com as atividades que vamos passar a apresentar, todas da nossa autoria, uma vez que as 

propostas no manual nos pareceram de alguma maneira pouco satisfatórias, tentámos que 

houvesse um equilíbrio, quer em número, quer em grau de dificuldade, entre os trabalhos de 

grupo – mais elaborados - e os individuais – tendencialmente mais simples. Também foi nossa 

intenção criar atividades diversificadas que abrangessem diferentes objetivos. Por isso, 

insistimos não só em atividades com recurso à aplicação dos conteúdos gramaticais em contexto, 

mas também áquelas em que a língua se afigurava como uma ferramenta para comunicar com os 

outros, para expressar sentimentos e opiniões ou para divulgar conhecimentos de índole variada. 

5.1. Propostas de atividades de produção escrita 

Passaremos seguidamente a apresentar e descrever as atividades que realizámos com a 

turma de ELE ao longo do ano letivo 2013/14. Para facilitar a leitura e compreensão do 

trabalho, agrupámo-las pelas tipologias de trabalho. Em primeiro lugar, vamos falar sobre as 

três atividades de grupo que propusemos. Posto isso, explicaremos as três atividades 

individuais efectuadas. Todas as planificações e fichas de trabalho se encontram em anexo. 

5.1.1 Atividades de Grupo 

1.  Atividade 1 – Unidade didática 1: “Quien bien empieza, bien acaba” (Anexo 3) 

Esta atividade, a primeira realizada pelos alunos e produzida a pares, está inserida na 

unidade de abertura do manual. A unidade baseia-se no tópico do regresso às aulas e aborda 

temas com ele relacionados, nomeadamente o grau de preparação para aceitar o fim das férias 

e voltar à escola, amigos que se deixam e novos laços que se criam, características pessoais, 

condutas a adotar para um ano letivo de sucesso, tipologias de aluno.  

Ao longo da unidade, ouviram-se textos, produziram-se opiniões, partilharam-se 

ideias, enfim, o vocabulário e as expressões inerentes a estas questões foram abordados com o 

recurso às diferentes competências. A nível gramatical, retomou-se e consolidou-se o Presente 
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e o Futuro do Indicativo, estudados no 7.º e 8.º ano, e avançou-se no seu estudo até chegar às 

orações condicionais.  

A presente atividade escrita, que deixámos para o fim da unidade, como forma de 

consolidar os temas debatidos e os conhecimentos gramaticais e lexicais explorados, vem no 

seguimento da revisão do Presente e Futuro do Indicativo. Iniciámo-la com uma primeira aula 

onde se procedeu à identificação desses tempos num pequeno texto do manual. Após isso, 

foram analisadas as condições que obrigam ao uso de cada um dos tempos, sistematizaram-se 

regras de formação e relembraram-se os verbos irregulares.  

Dedicámos uma segunda aula à realização de alguns exercícios de treino propostos no 

caderno de atividades que acompanha o manual, bem como ao preenchimento da letra de uma 

canção com a estrutura condicional si+presente+futuro do indicativo. 

A última aula foi dedicada à produção de um texto livre, no qual os alunos teriam de 

falar sobre os seus projetos para o ano letivo que estavam a iniciar. Para isso, a pares, 

deveriam discutir e recuperar as ideias debatidas ao longo da unidade e falar sobre as suas 

aspirações pessoais. Pretendia-se acima de tudo que, mediante a consulta dos apontamentos 

da aula, os alunos tomassem consciência e aplicassem numa situação específica as estruturas 

gramaticais trabalhadas.  

Embora saibamos o quão importante é o domínio da gramática para escrever bem, 

temos consciência de que o seu ensino isolado é insuficiente e leva os alunos a decorá-la para 

rapidamente a esquecerem. Acreditamos que, para se conseguir uma aprendizagem efetiva, é 

preciso aplicar a gramática a situações comunicativas concretas e foi com esse objetivo em 

mente que pedimos este trabalho.  

Como as aulas são de 45 minutos, a divulgação dos trabalhos escritos, que consistia na 

apresentação à turma dos projetos de cada par, foi feita na aula seguinte. Os colegas 

manifestaram as suas opiniões e as produções foram recolhidas pelo professor para proceder à 

correção. 

Os alunos cumpriram o trabalho que lhes foi proposto, mas, na generalidade, o 

conteúdo pecou por ser vago e pouco desenvolvido, caracterizando-se maioritariamente pelo 

uso de lugares comuns. Pensamos que não houve um verdadeiro envolvimento nem 

aproveitamento das ideias debatidas ao longo das aulas. 

2.  Atividade 2 – Unidade didática 6: “¿El hábito hace al monje?” (Anexo 4) 

Tendo como cenário de fundo o vestuário, a presente unidade pretendia dar a conhecer 

as peças de roupa e as suas características, os estilos associados aos grupos, bem como ensinar 
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a expressar gostos e preferências, a falar de hábitos de consumo e a fazer reclamações em 

lojas.  

A atividade de escrita foi realizada a meio da unidade, quando os alunos já dispunham 

de vocabulário suficiente para expor as suas ideias. Com ela pretendíamos explorar o tema 

através da produção de um texto guiado – um diálogo, em grupos de três pessoas. O texto a 

escrever, uma reclamação numa loja, basear-se-ia num diálogo do manual que os alunos 

tinham organizado e explorado numa aula anterior. 

À semelhança do texto-guia, era necessário escolher uma loja e um produto, que 

deveria apresentar defeito. Posto isso, dirigiam-se à loja para falar com a funcionária e 

apresentar o problema, porém, como não conseguiam resolvê-lo, seria necessário mandar 

chamar o chefe de loja, com quem entrariam em conversações; o desfecho ficava ao critério 

de cada grupo. 

Uma das vantagens deste tipo de atividades, cuja produção é guiada, é, justamente, dar 

segurança ao aluno relativamente ao vocabulário a usar, às estruturas a aplicar e à arquitetura 

do texto a produzir, sem lhe inibir a criatividade. O texto original deverá servir como uma 

referência, mas nunca como um modelo a decalcar.  

O trabalho de escrita foi realizado com entusiasmo, numa aula de 45 minutos. As 

correções foram feitas no decurso da aula, enquanto o professor circulava pelos grupos, o que 

permitiu a resolução imediata de problemas linguísticos e a melhoria dos textos. Os resultados 

foram surpreendentes, pois os alunos esmeraram-se no conteúdo, recorrendo a argumentos 

claros e criativos que usavam para defender diferentes pontos de vista. 

O objetivo deste diálogo não se ficava pelo papel. Os alunos sabiam previamente que, 

concluída a parte escrita, era necessário preparar uma dramatização para apresentar na aula. 

Essa atividade foi ensaiada em casa e apresentada na aula, recebendo um bom feed-back dos 

colegas. 

Este trabalho procurou essencialmente estimular o uso da língua como ferramenta e 

preparar os alunos para comunicar numa possível situação do quotidiano. O facto de o 

objetivo final ser uma dramatização para a turma, de haver o apoio de um texto-guia e a ajuda 

constante do professor levou os alunos a escreverem com segurança e correção, apelando à 

sua criatividade, sem receios. 
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3. Atividade 3 – Unidade didática 9 e 10: “Caras vemos, corazones no sabemos”, 

“Donde fueres, haz como vieres” (Anexo 5) 

A preparação desta atividade de grupo resultou da necessidade de, por escassez de 

tempo e tendo em vista o cumprimento do programa, fundir duas unidades do manual: 

personalidades hispanas (UD 9) e países hispanohablantes (UD 10). Este trabalho, 

excecionalmente mais extenso que os demais, quer em número de páginas quer em tempo 

dispendido (quatro aulas de 45 minutos), é ele próprio uma unidade didática cujo objetivo se 

centra na motivação e melhoria da expressão escrita, no desenvolvimento de conhecimentos 

sobre o contexto histórico, cultural, social e político de um país hispânico e na transmissão e 

partilha desses conhecimentos com os colegas. 

Após a formação dos grupos, os alunos receberam um guião de trabalho que lhes 

permitiu fazer autonomamente, durante duas aulas, a pesquisa e a organização do trabalho na 

biblioteca da escola, sob a supervisão do professor.  

À medida que o trabalho decorria, os alunos foram negociando a informação a 

selecionar e decidindo sobre a melhor forma de a apresentar; ao professor coube o papel de 

verificar se os grupos estavam a cumprir os pontos estipulados e de dar algumas sugestões. 

Posteriormente, em casa, durante as férias da Páscoa, os alunos fizeram a montagem do 

trabalho, rescreveram a versão final, de acordo com as orientações dadas em aula pelo 

professor, e prepararam a apresentação oral, que consistia numa apresentação powerpoint com 

a sistematização das informações principais e na elaboração de um questionário dirigido aos 

colegas para testar o seu grau de atenção e de compreensão da mensagem. O trabalho escrito 

foi entregue ao professor para ser corrigido e avaliado. 

5.1.2. Atividades Individuais 

1.  Atividade 1 – El rincón español (Anexo 6) 

Este trabalho, mais do que uma atividade, é um projeto denominado El Rincón 

Español, que foi desenvolvido ao longo do ano letivo por toda a turma e cujo produto foi 

exposto, com uma periodicidade mensal, no recinto escolar, para acesso livre de toda a 

comunidade escolar (Anexo 7). Pretendeu-se com ele aliar a expressão escrita ao 

desenvolvimento e partilha de conhecimentos no âmbito da cultura hispânica. Para isso, 

criámos sete categorias – pintura, literatura, música, fotografia, cinema, arquitetura e dança – 

para as quais foram selecionados mensalmente cinco alunos. Cada aluno, individualmente, 

deveria escolher uma personalidade hispânica relevante na categoria que lhe tinha sido 
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atribuída. Mediante um guião, elaborariam um trabalho de divulgação, bilingue (português e 

espanhol), sobre a vida e obra dessa personalidade. 

Como o objetivo era a exposição dos trabalhos, para que todos pudessem aprender um 

pouco sobre a cultura hispânica, as regras eram restritas. O trabalho deveria ser minimamente 

apelativo, ter ilustrações e não poderia ocupar mais de meia cartolina. Isto apelava ao espírito 

de síntese, obrigando o aluno a selecionar só a informação mais relevante, em vez de se 

perder em textos repletos de informação desnecessária, que ninguém leria. A decisão de fazer 

um trabalho bilingue deveu-se ao facto de, por um lado, e pensando nos alunos que estão em 

aprendizagem, treinar a escrita em espanhol e levá-los a aperceberem-se das diferenças 

estruturais e lexicais entre a língua portuguesa e a espanhola; por outro lado, e pensando no 

público que visitaria as nossas exposições, o uso do português torná-las-ia acessíveis a todos 

aqueles que não dominavam o espanhol. 

O facto dos trabalhos abrangidos por este projeto terem sido todos realizados 

individual e integralmente em casa, isso não foi sinónimo de trabalho solitário, sem 

acompanhamento docente. Como se realizavam apenas cinco trabalhos mensais, era mais fácil 

para o professor coordená-los a todos e acompanhar a sua evolução. Dessa forma, os alunos, 

antes de apresentarem as versões finais a serem expostas, teriam de mostrá-las, no mínimo, 

duas vezes ao professor, para que este pudesse corrigir, comentar e verificar o 

desenvolvimento dos trabalhos.  

Foi com orgulho que os alunos viram as suas produções expostas e que os colegas da 

turma se sentiram motivados para realizarem os seus próprios trabalhos. 

2.  Atividade 2 – Unidade didática 3: “¡Ojalá me quieras como soy!” (Anexo 8) 

A UD intitulada “¡Ojalá me quieras como soy!” ocupa-se do estudo da caracterização 

e descrição pessoal, da criação de projetos e do valor da amizade, bem como da expressão de 

sentimentos pessoais, como a alegria, o medo e o desejo. 

Ao longo da unidade, foram vistas imagens e lidos textos que falavam sobre as 

características físicas e psicológicas das pessoas e da forma como são vistas e avaliadas pelos 

outros. Foram também trabalhadas expressões próprias para exprimir determinados 

sentimentos ou estados de espírito, como o entusiasmo, o desejo, a irritação ou a insegurança. 

Paralelamente a estes conteúdos, foram ainda introduzidos, a título de revisão, verbos de 

estrutura particular, como o verbo gustar, molestar ou fastidiar que, por serem diferentes dos 
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portugueses, devem ser frequentemente relembrados e exercitados para facilitar a sua 

interiorização. 

Após a realização de alguns exercícios de revisão destes verbos, e à semelhança do 

que já tinha sido pedido na primeira atividade de grupo, solicitámos um texto pessoal para os 

alunos falarem de si, dos seus dias e das suas aspirações, aplicando os verbos com estrutura de 

gustar. Associávamos, desta forma, a conjugação destes verbos de estrutura particular e o 

léxico, uma vez que o que interessa, no estudo de uma língua, é o uso e a aplicação dos 

conteúdos e não a sua aprendizagem segmentada e descontextualizada. Ao escreverem e 

sentirem a necessidade de usar o que aprendem, os alunos vão-se apercebendo da ligação 

entre as várias matérias e tomam consciência da sua importância. 

O facto de este trabalho ser livre e individual, levou-nos inicialmente a pensar que 

poderia colocar alguns entraves aos alunos, já que lhes faltaria um texto como suporte e os 

colegas como apoio; porém, os alunos realizaram-no com relativo à vontade e com uma 

qualidade considerável, visto que se tratava de escreverem sobre eles próprios, tendo o 

vocabulário da UD disponível para consulta e o professor para ajudar na resolução de 

qualquer problema.  

No fim, alguns alunos voluntariaram-se para apresentar os seus textos à turma. Todos 

os trabalhos foram recolhidos para serem corrigidos pelo professor e posteriormente entregues 

aos alunos, que os deveriam reescrever com base num código de correção combinado. 

3.  Atividade 3 – Unidade didática 3: “¡Ojalá me quieras como soy!” (Anexo 8) 

Ao terminar a UD 3 solicitámos uma outra atividade de escrita, mas esta mais simples 

do que a anterior, que acabámos de apresentar. 

A unidade encerrou, com a leitura e exploração de um poema da escritora espanhola, 

Gloria Fuertes – “Yo soy así” - onde ela se expõe como ser humano, faz a sua caracterização 

física e psicológica, fala das suas fragilidades, ambições, necessidades e pontos fortes. No 

seguimento da exploração deste texto, foi enviado, como trabalho de casa, um texto com 

lacunas (Anexo 9), inspirado precisamente nesse poema de Gloria Fuertes, que os alunos 

teriam de preencher, pensando em si próprios e no seu melhor amigo. O objetivo, mais do que 

escrever um texto, era o de perceber a sua estrutura e conferir-lhe sentido através da aplicação 

do léxico que tinha sido trabalhado até aí. 

Este trabalho, embora fosse suficientemente guiado, uma vez que tinha um texto como 

ponto de partida, permitia também o uso da criatividade e obrigava os alunos a pensar na 
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melhor forma de estruturarem as suas ideias, de modo a não colidirem com o que já estava 

escrito.  

Após a recolha e correção dos trabalhos pelo professor, alguns deles foram selecionados 

para serem expostos na sala aula e assim ficarem disponíveis não só para os colegas da turma, 

mas para todos os alunos que tinham aulas naquela sala. A exposição foi uma forma de 

incentivar os alunos a corrigirem e rescreverem os seus textos com base nas correções feitas. 

6. Comentário sobre os textos dos alunos: a competência escrita 

Na generalidade, com maior ou menor grau de empenho por parte dos nossos alunos e 

contando com mais ou menos qualidade nas suas produções escritas, as atividades foram 

realizadas e concluídas. 

Mediante a análise dos trabalhos que corrigimos, pudemos ir constatando que, ao nível 

do desempenho, grande parte destes alunos se enquadra nos critérios que o QECR preconiza 

para um utilizador independente no nível Limiar B1. Porém, em turmas grandes como esta, 

encontramos de tudo. 

Se bem que tenhamos tido o cuidado de centrar a nossa ação na escrita guiada, mais do 

que na livre, para que os alunos fossem ganhando controlo sobre a escrita em LE e 

consolidando as suas estruturas, apercebemo-nos de que grande parte deles já estava a atingir 

um patamar que lhes conferia a capacidade de “produzir um discurso simples e coerente sobre 

assuntos que lhes são familiares [onde se incluem os temas tratados nas aulas] ou de interesse 

pessoal. Pode[m] descrever experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições bem como 

expor brevemente razões e justificações de uma opinião ou projeto.” (QECR 2001:49). O 

documento em anexo (Anexo 10) espelha, precisamente, essa capacidade. É um texto pessoal 

que, apesar de ser simples e de conter algumas incorreções - que não consideramos relevantes 

- não deixa de ser elaborado: o aluno desenvolve o conteúdo de forma organizada, não se 

limitando a apresentar as suas ideia, mas tendo também o cuidado de justificá-las com 

razoável precisão, recorrendo, para isso, a estruturas mais complexas que mobilizam todos os 

conhecimentos que foram adquiridos até essa altura. 

A maioria dos nossos alunos adquiriu ao longo das aulas o vocabulário suficiente para 

poder exprimir-se sobre os assuntos tratados, mas muitos deles demonstram ainda uma forte 

influência da LM. Tal como foi verificado por Capilla (2009) e Silva (2002), o facto de o 

Português e o Espanhol serem línguas muito próximas que partilham uma grande 

percentagem de vocabulário, por um lado facilita os estudantes na problemática lexical, por 

outro dá-lhes uma segurança extrema que fomenta a transposição intuitiva da LM para a LE, 
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sem sentirem necessidade de confirmação; é por esse motivo que surgem muitas vezes as 

inadequações lexicais e o uso de falsos amigos, de que falam os artigos científicos. Veja-se a 

título de exemplo o emprego de se esforça em vez de se esfuerza – (Anexo 11); otimista em 

vez de optimista, mas em vez de pero – (Anexo 12); o próximo em vez de el próximo, 

verdadeiro em vez de verdadero – (Anexo 13); él es más querido que muchos rapazes de la 

escola em vez de él es más majo que muchos chicos de la escuela / del instituto – (Anexo 14) 

Com respeito à ortografia, de modo geral, os alunos têm-na interiorizada e conseguem 

fazer a distinção em casos semelhantes na LM e na LE, um dos pontos incontornáveis no 

programa de ELE do MEC, como vimos no capítulo I. No entanto, surgem alguns casos 

pontuais, muito poucos, onde ainda aparecem algumas incorreções, como a troca do b/v 

(nuebe meses em vez de nueve meses; boy a morrer em vez de voy a morrer) ou 

contaminações da LM – incríble em vez de increíble – (Anexo 11); un sonriso em vez de 

una sonrisa; boñita em vez de bonita/guapa - (Anexo 14). 

Se ao nível da coesão verificámos que, como aponta o QECR (2001:178) “[são] 

capaz[es] de ligar uma série de elementos curtos, distintos e simples e construir uma 

sequência linear de informações”, ao nível da correção gramatical, muitos alunos ainda 

demonstram um insuficiente domínio da LE e falta de conhecimento das suas estruturas e 

regras, levando-os muitas vezes ao uso de estruturas próprias da LM. Temos, por exemplo, o 

uso de el día a día em vez de cada día – (Anexo 10); por el año em vez de al año – (Anexo 

11); faz parte em vez de forma parte – (Anexo 15); no es apenas el trabajo em vez de no es 

solo el trabajo – (Anexo 16); para alcançarmos nuestros objetivos em vez de para que 

logremos nuestros abjetivos – (Anexo 17)  

Chegados ao nono ano, os alunos começam, portanto, a movimentar-se com mais à 

vontade e segurança na LE. Embora haja estudantes cujos erros comprovam que estão em 

pleno processo de consolidação do Espanhol e que demonstram conhecimentos consideráveis 

acerca das suas regras e estruturas (por exemplo: no me recuerdo de em vez de no me 

acuerdo de, se (condicional) em vez de si (uma evidente confusão entre o pronome reflexo se e a conjunção 

condicional si)) – (Anexo 12), outros há que, apesar de produzirem textos inteligíveis, evidenciam 

simultaneamente erros de estruturas básicas e hipergeneralizações de formas e regras. Este 

facto é consequência dos poucos conhecimentos da língua e do domínio insuficiente da 

ortografia e das estruturas gramaticais, que os situa num nível abaixo do B1. A título de 

exemplo temos os (Anexo 18), onde podemos encontrar um fraco domínio do vocabulário 

(hobbies em vez de aficiones; basket em vez de baloncesto; disciplinas em vez de materias) 

a par de problemas de aquisição/aplicação das bases de uma língua: conjugação verbal 
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(tiengo; no creo que la vida seja fácil; como se no houvesse), pronomes (mies hobbies; es 

importante para mim; mio novio; para lo conseguir), verbos com preposições (me gusto de 

jugar;). Também não são utilizados conectores para ligar as ideias e há uma grande influência 

do português (patrimonio da humanidad; mas la Roja no creo que; me da miedo quando; y se 

mudar). 

7. Estratégias de correção 

Na realidade, todos os falantes ou aprendizes de uma língua cometem erros. Na LM, 

normalmente, esses enganos não afetam a clareza da mensagem, nem a adequação ao 

contexto, mas, por vezes, apesar de os nativos reconhecerem as regras de funcionamento da 

sua língua, apresentam fortes problemas gramaticais, ortográficos ou de construção textual. 

Na LE, uma língua que está a ser adquirida num ambiente escolar, mais facilmente se 

cometem erros de variada índole, inclusivamente aqueles que comprometem a compreensão 

da mensagem veiculada num texto. Consideramos, por isso, fundamental a correção dos 

textos para ajudar os alunos a refletir sobre as suas dificuldades e inseguranças linguísticas, 

permitindo-lhes, dessa forma, trabalhar na sua melhoria. Devemos, porém, fazer uma ressalva 

antes de prosseguirmos, para distinguir dois conceitos que, à partida, se podem misturar, são 

eles corrigir para aprender e corrigir para avaliar. 

De acordo com a literatura consultada5, o objetivo da correção não é contabilizar e 

avaliar o que está incorreto, mas sim ajudar os alunos a melhorar o conhecimento da língua e 

evitar o aparecimento de erros. Com a avaliação, pretende-se que toda a informação fornecida 

pela correção sirva para tomar decisões sobre o nível de conhecimentos atingido e atribuir-lhe 

uma nota.  

O objetivo do nosso trabalho centra-se essencialmente na correção para aprender. 

Contudo, é essencial saber o que corrigir e como fazê-lo. Acreditamos que devolver ao aluno 

um texto cheio de retificações, indicações e sublinhados não adiantará muito porque, como ele 

não sabe por onde começar e não consegue perceber a natureza dos erros que cometeu, 

acabará por guardar o trabalho, sem que este cumpra o objetivo essencial: superar as 

dificuldades e ajudar na progressão da aprendizagem. 

É certo que, ao longo dos tempos e de acordo com as várias metodologias de ensino 

(cf. Capítulo 1, ponto 2), o conceito de erro e o seu tratamento mudaram consideravelmente, 

indo de um extremo em que se corrigia tudo, ao outro onde não se corrigia nada. No nosso 

                                                             
5
 Vázquez (1998 e 2009); Ribas e d’Aquino (2004) 



45 

 

caso particular, respeitamos as diretivas do Programa de ELE do MEC e do QECR, que 

seguimos como pontos de referência para a correção das produções escritas dos alunos. 

Estamos convictos de que, em qualquer processo de correção, o professor deverá, à 

partida, respeitar sempre as ideias dos alunos e ter em conta o seu nível de conhecimentos. Se, 

por um lado, precisamos ser flexíveis com os erros cometidos em níveis de iniciação, porque 

os estudantes ainda sabem pouco, em contrapartida, com alunos em níveis de 

continuação/avançados, não devemos ignorá-los, já que se espera que as estruturas 

linguísticas estejam adquiridas. Também nos parece evidente que só se pode reparar os erros 

para os quais os alunos já estão preparados, sendo inútil pedir-lhes que corrijam estruturas que 

ainda não conhecem, porque isso não os ajudará a progredir na aprendizagem. Segundo Ribas 

e d’Aquino (2004:27) “el error es un elemento importante en la adquisición de una L2, ya que 

es la demostración de un sistema lingüístico en evolución. La corrección permite a los 

alumnos comprobar si han acertado o si tienen que hacer reajustes y formular otras hipótesis; 

por lo tanto es un instrumento para potenciar este proceso, que proporciona retroalimentación, 

pero no funciona automáticamente”.  

Para que a correção cumpra a sua função, é muito importante que seja clara e fácil de 

compreender, para que os alunos não tenham dúvidas no que acertaram e no que devem 

reformular; também é bom corrigir em interação com o aluno ou, nessa impossibilidade, 

disponibilizar a correção no menor período de tempo, quando ele ainda tem bem presente a 

situação e o porquê das opções que tomou. 

Devido a constrangimentos de tempo e de material disponível, foi-nos difícil agir de 

acordo com as nossas convicções, que se baseiam nas teorias que temos vindo a apresentar ao 

longo deste trabalho, e a correção foi abordada de uma forma mais tradicional.  

Todos os trabalhos de todos os alunos foram corrigidos, porém, o acompanhamento e 

correção na sala de aula, na presença dos alunos, apenas foi possível nas atividades de grupo e 

no projeto El rincón español, uma vez que havia menos textos para acompanhar. 

Pontualmente, foram feitas algumas correções coletivas, baseadas em frases retiradas dos 

trabalhos dos alunos, apresentadas anonimamente no quadro e colocadas à consideração da 

turma. Os trabalhos individuais foram recolhidos, anotados e devolvidos aos alunos, que 

deveriam corrigi-los em casa, com a ajuda de gramáticas e dicionários, de acordo com as 

indicações que lhe eram dadas, e devolvê-los posteriormente ao professor. 

Para realizar esta autocorreção, usámos um sistema prático e simples, baseado num 

código aberto (Anexo 19), negociado com a turma, que permitia a todos, sozinhos perante um 
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texto anotado, distinguirem claramente os erros, refletirem sobre eles e corrigirem-nos da 

forma mais acertada.  

Selecionámos, como se pode ver nos trabalhos dos alunos em anexo (Anexos 10 a 18), 

uma tipologia de correção mista, que nos parece eficaz porque incentiva simultaneamente a 

autonomia, a capacidade de reflexão sobre as dificuldades e a melhoria do rendimento. Neste 

contexto, optámos por dar indicações (sublinhar e colocar um código) em todos os erros que, 

ou por pertencerem a níveis de conhecimento mais básicos ou a categorias mais simples, 

seriam facilmente corrigidos com a ajuda de material de apoio (dicionário, gramática, 

conjugador de verbos). No caso de erros mais difíceis de compreender ou de corrigir quando o 

aluno se confronta sozinho com o trabalho, como a reformulação de frases, estruturas fixas, 

estruturas mais avançadas, demos-lhes a solução, para que futuramente fosse mais fácil 

aplicarem essas estruturas.  

Conscientemente, e devido à impossibilidade de o fazermos em sala de aula, 

estávamos a fornecer, aos alunos, ferramentas para a promoção do trabalho autónomo, o 

incentivo da correção e a melhoria das produções escritas, ao invés destas ficarem esquecidas 

nos arquivos dos alunos, sem cumprirem qualquer função. Constatámos ao longo do ano que, 

apesar da nossa insistência para que os textos fossem melhorados e entregues, os alunos, 

inclusivamente aqueles que mais precisavam de trabalhar a escrita, estavam relutantes em 

fazê-lo. Apenas um número muito residual, composto pelos alunos que menos dificuldades 

apresentavam, rescreveram os seus textos com base nos critérios definidos.  

Esta é uma evidência da ineficácia da correção do produto acabado, pelo que, como 

indicam as pesquisas da didática das línguas, que apresentámos no primeiro capítulo, há todo 

o interesse em acompanhar as várias etapas do processo de escrita, in loco, na sala de aula, 

onde estão asseguradas todas as condições para que aprendizagem progrida sob a orientação 

do professor, com o uso materiais de consulta e usufruindo da entreajuda dos colegas. Ao 

confrontar-se com os erros, o aluno depara com as suas fragilidades linguísticas, reflete sobre 

elas e empenha-se em melhorá-las. É com base neste trabalho sistemático, apenas possível na 

sala de aula, que nós professores temos a certeza de que os alunos estão a trabalhar para a 

melhoria da aprendizagem. 
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8. Dificuldades no desenvolvimento das atividades; expetativas face ao ensino da 

expressão escrita 

Nem sempre foi possível colocar em prática as atividades de expressão escrita, da 

forma como pensámos inicialmente, nem cumprir os objetivos a que nos propusemos e que 

estão mencionados no ponto três deste capítulo. 

Na verdade, no que diz respeito à disciplina de Língua Espanhola, o nosso papel na 

sala de aula acabou por se tornar o de organizador e avaliador, mais do que o de guia e 

mediador, como preconizam investigadores como Camps, Cassany, Niza, Barbeiro, entre 

outros, referidos no capítulo teórico, com quem estamos plenamente de acordo quando o 

objetivo é ensinar a expressão escrita de uma forma séria e responsável. Embora 

consideremos que demos o nosso melhor, mediante as condições de que dispúnhamos, pois 

fomos sempre dialogando com os alunos durante as atividades de escrita, temos consciência 

de que houve também uma queima de etapas, movida pela força das circunstâncias, que fez 

com que todo o processo de acompanhamento do aluno, desde a fase de planificação, 

organização de ideias, redação, passando pela revisão e correção, não fosse cumprido na 

íntegra. 

Não pudemos planificar em conjunto, nem participar na organização das ideias, mas, 

em contrapartida, e seguindo as sugestões de Gallego et al (2008) e Dolz e Schneuwly (2011), 

compensámos com uma forte contextualização das atividades, acompanhadas de listas de 

tópicos por onde os alunos se puderam guiar e começar a escrever os seus textos com 

segurança. 

Não pudemos ajudar os alunos no processo de revisão de todos os trabalhos dentro da 

sala de aula, mas ajudámo-los na revisão dos trabalhos que foram expostos fora da sala de 

aula. 

Embora saibamos que o texto é um projeto que se vai construindo e as investigações 

apontem para a importância dessa (re)construção dentro da sala de aula, bem como para a 

correção junto com os alunos, foi-nos completamente impossível agir em conformidade. 

Porém, em alguns casos optámos por fazer um levantamento dos erros mais comuns nos 

vários textos e fizemos uma correção conjunta. Noutros casos, negociámos um código de 

correção com eles, de maneira a que pudessem corrigir os seus textos em casa, com a ajuda do 

manual, da gramática e do dicionário. Bem sabemos que é um trabalho autónomo e solitário e 

que nem todos estão dispostos a fazê-lo. Confirmámos essa premissa: os bons alunos fizeram-
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no seriamente; os que tinham mais dificuldades, não. Mais uma vez comprovámos a 

importância da realização destas tarefas dentro da sala de aula, com orientação do professor. 

Não tínhamos materiais de apoio suficientes dentro da sala de aula, tão simplesmente 

porque na escola só havia quatro dicionários e não havia gramáticas. Quanto a isso não 

pudemos fazer nada. Sempre que surgiam dúvidas durante uma atividade de escrita, os alunos 

serviam-se do computador da sala de aula, quando havia internet, ou então solicitavam a ajuda 

do professor. 

Finalizado o ano letivo, sentimos alguma frustração com o trabalho desenvolvido, que 

não correspondeu, de todo, ao que tínhamos idealizado. 

É certo que os programas e os métodos de ensino foram melhorados e, aparentemente, 

como vimos nos pontos 3 e 4 da parte teórica, o ensino da escrita está estruturado de modo 

progressivo, reunindo todas as condições para uma aprendizagem efetiva e eficaz. Porém, os 

alunos continuam a chegar ao fim do 3CEB manifestando ainda bastantes lacunas, 

dificuldades e resistência à escrita. 

Tendo em conta a especificidade, complexidade e morosidade da aprendizagem do 

processo de escrita, é imprescindível dispor de tempo para praticar. Cassany (1999:16) afirma 

que “el alumno aprende a escribir, escribiendo. Guiar el proceso de composición y dialogar 

sobre el trabajo de los alumnos debe ser el método básico de instrucción”. Sendo assim, todas 

as questões organizativas (programa, número de horas atribuídas à disciplina, número de 

alunos por turma) terão uma influência determinante na dinâmica das aulas. 

Cassany (1999) sugere que se dedique à escrita boa parte do tempo disponível nas 

disciplinas de língua; Mata (2000) vai mais longe e propõe que se lhe dedique, pelo menos, 45 

minutos de cada aula. Citando Grabe y Kaplan (1996), Cassany (1999:160) escreve que “si 

concebimos escribir como un instrumento básico de aprendizaje […], de exploración del 

mundo y de interacción con los demás, tiene que ser una práctica corriente; tiene que ser una 

práctica diaria en el aula”. Na realidade portuguesa, confrontamo-nos anualmente com um 

programa extensíssimo, em nada proporcional à carga horária atribuída. No caso particular do 

9.º ano, na Escola Básica D. Fernando II, dispúnhamos de dois blocos semanais de 45 minutos 

para a LE, portanto, consideramos que isso já dá uma ideia daquilo a que nos estamos a 

referir. 

Para acompanhar os alunos com qualidade, o professor precisa de estar disponível. Ora 

essa disponibilidade e dedicação está limitada à quantidade de alunos que tem de gerir, quer 

simultaneamente, quer na globalidade do seu trabalho, e ao número de horas contemplado no 

seu horário. Cassany (1999) refere que um professor para trabalhar para a qualidade e a 
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evolução dos alunos não deveria ter a seu cargo mais de sessenta alunos. Atualmente estamos 

longe de atingir essa meta. No nosso caso concreto, como professores estagiários, tínhamos 

uma turma de vinte e oito alunos, mas, se pensarmos que um professor tem 25 horas letivas no 

seu horário (excetuando outras dedicadas a reuniões ou a tempos mortos entre aulas, em que 

permanece na escola) e que as turmas são compostas por cerca de trinta alunos, verificamos 

que as condições de trabalho não são as ideais. Um professor de LM com um horário 

completo de 25 horas tem a cargo, pelo menos, cinco turmas (x 30 alunos = 150 alunos) e um 

professor de LE, com o mesmo horário completo, mas com 90 minutos semanais por turma, 

tem onze turmas (x 30 alunos = 330 alunos).  

Como podemos verificar, e os números falam por si, as condições de trabalho não 

contemplam a qualidade. Com este número de alunos e com tão reduzida carga horária por 

disciplina, face às exigências do programa, é humanamente impossível, mesmo para o 

profissional mais competente e dedicado, proporcionar frequentes oportunidades de escrita e 

cooperar pessoalmente com os alunos. 

Apesar destas considerações, temos esperança de que a médio/longo prazo se possa 

rever a forma como está a ser implementado o ensino das línguas e o da LE, em particular. 

Acreditamos que, mais do que rever as atividades de expressão escrita que se propõem aos 

alunos e a forma como elas deverão ser implementadas, é preciso rever a extensão do 

programa e o tempo que o MEC disponibiliza para o ensino da LE. 

Os professores têm formação e estão disponíveis para trabalhar com os alunos para a 

progressão e a qualidade, porém, mediante as condições atuais, não é de todo possível 

consegui-lo. Os professores ficam com um sentimento de frustração e os alunos acabam por 

trabalhar em autogestão. Ninguém fica a ganhar. 
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CONCLUSÃO 

 

O ser humano já nasce com uma predisposição biológica para falar. Durante a maior 

parte da sua evolução, serviu-se da fala, não só para comunicar, mas também para transmitir, 

geração após geração, as suas memórias, sobrecarregando-se com enormes quantidades de 

informação. As civilizações mais evoluídas sentiram necessidade de criar um processo através 

do qual registassem esses conhecimentos, tendo nascido, assim a escrita. 

O falante nativo domina a sua LM porque (re)conhece as suas estruturas básicas, que 

foi assimilando durante o seu crescimento, no entanto, para a usar sob a forma escrita, de 

maneira a poder produzir textos claros, coerentes e coesos terá de percorrer um longo 

caminho de aprendizagem. 

A aprendizagem da LE estrangeira dá-se em moldes diferentes da da LM, por isso, 

saber usá-la sob a forma escrita é tanto mais difícil quanto menor a competência escrita em 

LM. Além do mais, não basta conhecer bem o vocabulário e as estruturas linguísticas próprias 

de cada idioma, é preciso também dominar as suas especificidades discursivas e retóricas. 

Durante anos, a escrita foi marginalizada e deixada para segundo plano. Atualmente, à 

luz de novas metodologias, os programas insistem na iniciação à expressão escrita desde os 

primeiros anos de escolaridade, para que os alunos se vão consciencializando das 

especificidades e diferenças entre o discurso oral e escrito. Porém, não é só à escola, enquanto 

instituição, nem ao professor, como formador, que compete trabalhar para a melhoria da 

escrita, os pais e os alunos também têm um papel decisivo na melhoria dessa competência. 

Escrever é um processo moroso para o qual não basta apenas a inspiração e o jeito de 

cada um. É preciso tempo, treino, acompanhamento e motivação, para aprender a dominar as 

técnicas de composição textual. Também os modelos/exemplos são essenciais, pelo que é 

preciso ter oportunidades frequentes de escrita, dentro da sala de aula, uma vez que esse é o 

lugar onde se reúnem todas as condições para se fazerem experiências de redação, 

acompanhadas pelo professor que vai fornecendo as ferramentas necessárias para o 

desenvolvimento dos textos. 

Para estimular e desenvolver essas oficinas, de modo a proporcionar experiências 

efetivas de escrita, é necessário reunir condições que extrapolam a formação do professor, a 

sua competência e experiência profissional. As pesquisas no domínio da didática das línguas 
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referem fatores determinantes como o tempo que se deve despender, em cada aula, para a 

escrita e o número de alunos que o professor tem a cargo.  

Na realidade portuguesa, nem um nem outro fator estão bem representadas; os 

programas são longos, a carga horária é curta e as turmas são grandes. Consequentemente, 

muitas das atividades de escrita são propostas como trabalho de casa, porque não há tempo 

suficiente para promovê-las em sala de aula; também o acompanhamento individualizado, 

quer ao nível da preparação e execução, quer ao nível da correção, não pode ser contemplado. 

Naturalmente, como ao longo do percurso escolar os alunos se confrontaram sozinhos, ano 

após ano, com as suas lacunas, sem lhes serem facultadas verdadeiras oportunidades para as 

colmatarem, chegam ao final do ciclo de estudos sem terem desenvolvido convenientemente a 

competência escrita. 
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