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Pretendemos , com esta Dissertação, fazer um estudo, dentro do enfoque da aceitação textual, 
estabelecendo a complexa ligação entre os códigos de “monitoring” e de “managing”, utilizados pelo 
Professor de Português em sala de aula. 
Partindo da análise feita por professores estagiários , de textos de alunos, vamos definir parâmetros de 
aceitação pré-fixados que enfermam a atitude do professor-estagiário, ao colocar-se em função de 
avaliador. 
Seguidamente, iremos sistematizar os possíveis níveis de tolerância interactiva que permitem que a 
continuidade do diálogo em aula seja restaurado, quando o professor recorre a diversos sistemas 
linguísticos  de resolução de problemas. 
Finalmente, analisamos as instruções de correcção, fornecidas pelos professores, para concluir sobre o 
ajuste destas, e verificar a identificação entre os processos de intencionalidade possíveis, usados pelos 
alunos e os respectivos códigos de aceitabilidade a que o professor recorreu. 
Segue-se, em conclusão, algumas instruções para o professor/supervisor, que lhe permitam 
desenvolver em contextos de formação inicial uma metodologia do ensino da escrita, integrando 
modelos de correcção. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 abstract 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The purpose of this essay is to focus on the textual acceptance, establishing the complex link 
between monitoring and managing codes, used by the teacher  
of Portuguese in classroom. 
Based on an analysis of students’ texts undertaken by trainee teachers, we will define 
pre-established acceptance levels that affect the behaviour of the trainee teacher when evaluating.
Next, we will classify the possible interactive tolerance levels that allow the continuity of dialogue in 
class to be restored, when the teacher resorts to diverse linguintic systems of problem resolution. 
Finally, we are going to analyse instructions of correction, supplied by teachers in order to 
see if they are adequate, and to check the identification between the possible intentionality 
processes used by students, and the respective acceptability codes wich teachers have resorted to.
Thus, to conclude, some instructions for the teacher/supervisor, that allow him to develop a writing 
teaching method in the areas of initial training, by integrating models of correction. 
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“...enriquecer os alunos na sua posse activa da língua(...) é a forma ao alcance do professor de 

Português para cumprir o seu dever de, como qualquer outro agente produtivo na sociedade, 

produzir riqueza.” 

                                                   (Fonseca:1994:175)  
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INTRODUÇÃO 
 
 

A questão da produção de texto, particularmente da produção escrita em sala aula, 

constitui, desde há algum tempo, motivo de preocupação e de reflexão no nosso 

desempenho de professora de Português Língua Materna e de supervisora da prática 

pedagógica da formação inicial da Licenciatura em ensino de Português. 

A observação das práticas correntes tem-nos mostrado que os domínios do ensino e 

aprendizagem1 da produção escrita constituem um dos grandes problemas para os 

professores de Português, apesar de todos reconhecermos a sua necessidade para assegurar 

o sucesso em língua materna e nas outras disciplinas do curriculum escolar. 

Neste contexto, a importância que a língua materna desempenha em todas as áreas 

disciplinares, a dificuldade dos alunos em dominar a língua escrita e o reconhecimento da 

incapacidade de utilização do código escrito por cidadãos adultos para resolução de 

problemas do quotidiano colocam-nos perante uma problemática que diz directamente 

respeito à escola e aos professores. Defendemos que o desenvolvimento da competência da 

escrita dos alunos do 3º ciclo do Ensino Básico passa pela presença sistemática e 

programada da prática da escrita, nas aulas de língua materna, uma vez que consideramos 

que os jovens adolescentes só aperfeiçoam a sua escrita, escrevendo. Contudo, afigura-se-

nos que, nas múltiplas experiências da escrita a que os alunos devem ser sujeitos, deve ser 

privilegiada a actividade escolar de revisão de texto,(correcção e avaliação) a qual propicia 

um maior envolvimento dos alunos no seu próprio processo de aperfeiçoamento da escrita, 

exigindo, também, que os professores assumam uma atitude mais interventiva e menos 

correctiva e/ou punitiva na forma como respondem à leitura dos textos escritos dos seus 

alunos. 

Sabemos como são pouco conhecidos os dados existentes que traduzem as práticas 

escolares neste domínio, como é vasto o problema a que nos referimos, e sentimos como 

professora e supervisora, a necessidade que há de os docentes efectuarem uma reflexão 

profunda e sistematizada capaz de produzir alterações nas suas práticas de sala de aula. As 

                                                                 
1 Entendemos aprendizagem como um processo formal que pressupõe consciência, por parte do aluno, desse 
mesmo processo.    
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razões enunciadas levaram-nos a tomar algumas decisões e impuseram limitações ao 

desenvolvimento deste projecto de investigação. Desta forma, e como supervisora, 

optámos por trabalhar com professores em formação inicial, uma vez que entendemos 

poder ser este um momento fundamental, o do início da sua profissão, e simultaneamente 

da transição de estudante para professor, para se dar início ao processo de construção de um 

verdadeiro conhecimento profissional.2. Ainda na mesma linha de pensamento, perspectivamos 

um modelo de formação de professores que propicie a criação de profissionais do ensino e 

o que caracteriza, segundo Roldão (2000), “um profissional pleno é uma função 

claramente reconhecida socialmente e que lhe dá individualidade social”. E “parece-nos 

que o que efectivamente distingue e caracteriza o professor, no plano profissional, é a 

função de ensinar, entendendo por ensinar o modo de fazer entender alguma coisa a 

alguém”. 

Conhecida a função específica do profissional do ensino, não podemos esquecer que para a 

desempenhar o professor tem de possuir o domínio do(s) saber(es) necessário(s) e 

adequado(s) à função de ensinar a aprender. Trata-se de possuir um “saber 

educativo”(Roldão 2000), compósito de saberes científicos, metodológicos e práticos que 

se “desenvolvem e constroem na acção e pela reflexão sobre a acção”(Schön, 1987). Dito 

de outro modo, deseja-se que os professores, de um modo geral, e particularmente os 

professores estagiários, não se limitem a aplicar os saberes adequados na sua função de 

ensinar, mas que sejam capazes de produzir “reflexão sobre o saber próprio da acção e 

resultante do seu exercício.”(Roldão, 2000).  

Explicitadas sucintamente as razões que nos levaram a trabalhar com um grupo de 

formação inicial, importa esclarecer que decid imos trabalhar com turmas do 3º ciclo do 

Ensino Básico, porque parece-nos ser nestes níveis de escolaridade que os professores de 

Português podem desenvolver a capacidade linguística dos seus alunos, tendo em conta a 

dupla vertente comunicação e expressão. Para além disso, ao situarmo-nos no 8ºano, 

estávamos também a dar cumprimento aos seguintes objectivos enunciados nos Programas 

do 3º ciclo do Ensino Básico da disciplina de Língua Portuguesa no domínio da escrita: 

“Aperfeiçoar a competência de escrita pela utilização de técnicas de auto e de 

heterocorrecção” e “Experimentar percursos pedagógicos que proporcionem o prazer da 

escrita”. 

                                                                 
2 Estudos mostram que os professores ensinam  como foram ensinados se não tiverem uma formação 



 
A correcção do texto escolar num contexto de supervisão 

 9 

Relativamente ao facto de nos cingirmos à situação de sala de aula, pretendemos com esta 

opção conhecer as condições em que decorrem as práticas de escrita na escola. Mais 

precisamente, queremos conhecer o tipo de correcção que é proposto pelas professoras 

estagiárias para as tarefas realizadas em sala de aula, em condições idênticas para todos os 

alunos. Assim, instituímos como perspectiva do nosso estudo o facto de o aluno, no caso 

do texto produzido em sala de aula, e como afirma Albuquerque (1992:35) “ter sempre em 

mente a necessidade de manter um diálogo activo com o professor (...) esse diálogo não 

pode nunca ser quebrado e dele depende a construção de qualquer texto pedagógico”. 

Esta colaboração entre o aluno/produtor do texto e o professor/receptor é responsável por 

noções como a escolha do tipo de texto e por outros factores, como a inclusão de certos 

elementos culturais ou sociais, além da negociação de finalidades pedagógicas: da parte 

do aluno reveladas no modo como apresentam os conhecimentos que lhe foram 

transmitidos pelo professor, da parte do professor pelo modo como verifica o cumprimento 

de objectivos programát icos da sua disciplina.” 

 Definido em termos gerais o campo da nossa pesquisa – o modo como o receptor do texto, 

o professor, efectua a correcção dos trabalhos escritos de alunos do 8º ano, realizados em 

sala de aula -, falta debruçarmo-nos sobre o tipo de escrita escolar que escolhemos: o texto 

narrativo criativo.  

Do ponto de vista pedagógico, e na perspectiva do professor, escrita criativa pode definir-

se como aquela escrita que é realizada por prazer e que põe ênfase na resposta imaginativa 

a experiências e sentimentos através da linguagem e a sua correcção e avaliação são 

fundadas em critérios como a originalidade ( tem a ver com o que foge das nossas 

experiências), a vivacidade e a coerência interna. 

Finalmente, justificamos a nossa opção pelo modelo narrativo, porque nos parece ser 

aquele que é mais praticado na escolaridade obrigatória.3. Aliada a esta tradição narrativa 

há uma outra razão que justifica a escolha deste tipo de texto e que reside no facto de os 

alunos deste nível de escolaridade, com a aproximação da adolescência, começarem a 

produzir histórias, em que exploram factos e comportamentos que não se encontram 

presentes no mundo que os cerca, ultrapassando, portanto, os limites da experiência 

directamente vivenciada.  

                                                                                                                                                                                                     
adequada (In Vilas-Boas (2001:7) Ensinar e Aprender a Escrever). 
3 “-Espera sempre que eles (alunos do 8ºano) lhe façam um texto narrativo? 
   Prof.A – Sim. Acho que é o que eles sabem fazer.(...)  
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Assim,  tendo por base o que atrás foi dito e tendo situado, de forma genérica, o âmbito da 

nossa pesquisa, no Capítulo I –Parte I,  procurámos mostrar que “Aprender (...) a 

escrever requer a  compreensão dos processos de comunicação, o desenvolvimento de 

novos conceitos linguísticos, o raciocínio e restantes operações de resolução de problemas 

no desenvolvimento das capacidades de descodificar e codificar ( Teixeira:1990: 90). Para 

além disso, pretendemos, ainda, pôr em evidência a importância da escola, como espaço 

privilegiado para propiciar esse desenvolvimento,  e dos professores como agentes capazes 

de tornar os seus alunos aprendentes reflexivos da língua materna.   

Na Parte II do mesmo capítulo, procedemos a uma síntese sobre a estrutura da narrativa , 

fundamentada, essenc ialmente, nos estudos apresentados por Barthes, Todorov e Genette, 

na revista Communications nº8. Apesar de diferentes disciplinas científicas se debruçarem 

sobre a caracterização da estrutura da narrativa 4, justificamos a nossa opção pelo facto de  

verificarmos que a matriz textual narrativa incluída nos diferentes manuais do 3º Ciclo do 

Ensino Básico, e  adoptada pelos professores, de uma forma geral, é inspirada nas 

propostas apresentadas pelos teorizadores citados.  

Uma vez que formulámos como um dos objectivos para este trabalho de investigação 

Documentar como as Professoras de Português em formação inicial respondem à leitura 

do texto escrito, elaborado pelos alunos do 3º ciclo do Ensino Básico, depois de, na parte 

I do capítulo II, apresentarmos a metodologia seguida, na parte II do mesmo capítulo, 

expusemos cada uma das duas tarefas solicitadas aos alunos e procedemos à análise 

descritiva dos dados, em termos qualitativos, sua interpretação e discussão. 

Pelas limitações que encontrámos na forma como as professoras estagiárias corrigem as 

produções escritas dos seus alunos, pela importância que reconhecemos de realizar uma 

auto-reflexão sobre o modo como se processa a correcção-  reflectindo com os autores as 

estratégias de aprendizagem e/ou comunicativas, que os conduziram à produção incorrecta 

e fazer uso dessas estratégias como ponto de partida para a correcção- em síntese, 

desejando  que as intervenções  nos trabalhos  possam contribuir para ajudar os alunos a 

ultrapassar dificuldades e os ajudar a progredir, planificámos uma oficina de formação ( 

capítulo III – ponto II), a aplicar e avaliar futuramente. Através dela, pretendemos, 

também, criar condições propícias para que os professores de Português em formação 

inicial se tornem práticos reflexivos sobre a forma como organizam as actividades de 

                                                                 
4 Ver Dissertação de Doutoramento em Didáctica de Sá (volume I):1995:41-95. 
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escrita em sala de aula , ou seja, sobre a forma como organizam os processos de ensino e 

aprendizagem da sua disciplina em relação a este domínio, visando, deste modo, o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional e, implicitamente, o sucesso dos seus alunos.  

Ao fazermos anteceder este módulo de algumas considerações teóricas no domínio da 

supervisão, procurámos englobar questões relativas aos estilos e modelos de supervisão e 

aos papéis de orientador que, por sua vez, e na linha de pensamento apresentada por Vieira 

(1993), também adquire e desenvolve competências (atitudes, saberes e capacidades) que 

manifesta no desempenho das suas funções de supervisor.(Capítulo III – Parte I) 
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CAPÍTULO I – Parte I 

 
1. A problemática do estudo   

 
 
A observação das práticas no domínio do ensino e aprendizagem da produção escrita 

configura um quadro de crise, vivido, desde há alguns anos, nas nossas escolas, e 

lapidarmente avaliado pela sociedade, em geral, nas expressões “Os alunos escrevem cada 

vez pior!” e “Os alunos não aprendem a escrever na escola”. 

O estudo publicado em 1996, A Literacia em Portugal, coordenado por Benavente, mostra 

que somos uma sociedade em que se lê e escreve pouco. No caso particular da escrita, 

segundo o mesmo estudo, verifica-se que existe uma fraca expressão desta prática e que as 

competências reveladas se circunscrevem, sobretudo, às dimensões institucionais e formais 

da vida quotidiana – preenchimento de documentos e formulários – e, algumas vezes, ao 

contexto profissional, reconhecido como um domínio capaz de poder constituir terreno 

muito dinâmico na promoção, consolidação e actualização do nível de competências das 

práticas de escrita. Na análise das implicações sociais da literacia5 (1996:396) conclui-se 

que nem sempre existe uma correlação directa entre os anos de escolaridade e os níveis de 

literacia atingidos, de tal forma que o que é importante já não é só que as populações 

tenham um mínimo de escolarização, mas que sejam capazes, nas diferentes situações, de 

usar informação escrita sem o que verão restringidas as suas capacidades de participação 

nos diferentes domínios da vida social, económica, profissiona l e cultural. Ainda de acordo 

com o mesmo estudo, “ nem todas as pessoas com o mesmo grau de ensino apresentam 

um nível de literacia idêntico”, (1996:399) e, apesar de em Portugal “ a responsabilidade 

do sistema de ensino na situação de literacia” (1996:402) ter, sobretudo a ver com a 

ausência de escola, não podemos excluir desta análise o funcionamento da escola que, 

“muitas vezes, não tem tido condições, não tem adaptado as estratégias pedagógicas e não 

tem estabelecido as relações com os contextos sociais envolventes mais adequadas à 

                                                                 
- E costuma incentivar os seus alunos a sair do texto narrativo? 
- Fancamente não.” (Albuquerque, 1992:2) 
Ver Luísa Álvares Pereira (2000, páginas 259 e seguintes) sobre a omnipresença da narrativa nas aulas 
de Português. 

5 Literacia consiste na cultura geral que todos devem desenvolver como consequência pela sua passagem pela 
educação básica e pressupõe a aquisição de um certo número de conhecimentos e a apropriação de um 
conjunto de processos fundamentais. In Currículo Nacional de Ensino Básico- Competências Essenciais. 
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apresentação efectiva das capacidades de leitura, escrita e cálculo por parte das crianças, 

em particular das provenientes dos meios sociais mais desmunidos de recursos 

económicos e culturais” (Benavente:1996:403). Desta forma, verifica-se que, 

incorporando as configurações socioculturais, cada vez mais, a lógica do escrito e as 

práticas que lhe estão associadas como componente estruturante, os vectores de acção têm 

necessariamente de contemplar práticas de ensino que, entre outros aspectos, se sustentem 

na melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem, ou seja, na compreensão dos 

processos de aquisição e utilização das competências de literacia. 

 

Efectivamente, a temática da dificuldade de expressão escrita dos alunos converteu-se num 

eixo crucial de discussão nos diferentes espaços de convivência social, nos meios de 

comunicação e também na escola, onde o desempenho dos alunos, em relação às 

competências linguística e comunicativa, começou a ser questionado pelos professores das 

diferentes disciplinas, que, quando exteriorizam a sua indignação, veiculam críticas mais 

ou menos explícitas aos professores de Português Língua Materna.6 

 O facto de toda esta problemática se ter transformado em voz comum confronta os 

docentes com a urgência de responderem a desafios “que exigem uma revisão dos 

processos de ensinar e aprender a língua materna”( Pereira:2000:21). E, se do nosso 

ponto de vista, a Língua Materna, pela sua transversalidade, representa um percurso a 

efectuar em todas as áreas disciplinares, é aos professores de Português, aos formadores de 

professores e aos investigadores que cabe perspectivar os diferentes enfoques do seu 

ensino e aprendizagem, interpretá- los, confrontar teorias privadas com teorias públicas,7 

construir um quadro de referências capaz de sustentar decisões fundamentadas e definir 

objectivos de trabalho que conduzam à prossecução de metas que despertem no aluno 

potencialidades que o uso correcto da língua pode propiciar. Afigura-se-nos, por isso, 

fundamental que se perspective o ensino e a aprendizagem da Língua Materna, no caso 

particular do código linguístico – escrita -, como uma via de permitir aos alunos superar 

limitações de carácter social, étnico e cultural, tornando-os aptos ao sucesso escolar e 

humano pelo conhecimento e aperfeiçoamento da expressão da língua. Permitam-nos 

                                                                 
6“...,em dada altura, aproximámo -nos de dois professores de Matemática e mostrámos-lhes as formas erradas 
do vocábulo isósceles. De facto, não era novidade para nós, a resposta que iríamos obter. Quisemos, apenas, 
obter uma confirmação. A culpa é vossa; é dos professores de Português!”(Cardoso: 1997:112)  
7 Teorias públicas - conhecimento reconhecido e aceite universalmente. Teorias privadas – conhecimento 
individual gerado a partir da práxis. 
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manifestar a nossa concordância com Rui Vieira de Castro(1998:50) ao citar o programa 

enunciado por Aguiar e Silva (1989:18) 

 “A língua (...) é o capital simbólico por excelência de uma comunidade. É um capital, 

porém, desigualmente repartido, e esta desigualdade impõe limitações graves à 

capacidade de entendimento, de expressão e de comunicação de muitas mulheres e de 

muitos homens e, por conseguinte, cerceia a liberdade e a participação política de muitos 

cidadãos. Só a educação e a escola(...) podem tornar menos desigual e menos injusta a 

repartição deste capital simbólico e dar assim aos jovens a possibilidade de virem a ser 

homens e mulheres mais dialogantes, mais livres, mais solidários e mais responsáveis.”  

A consciência da importância do uso correcto da Língua Materna e do papel determinante 

da escola para que essa apropriação se efectue está presente nas linhas orientadoras da 

Organização Curricular e Programas do 3º Ciclo do Ensino Básico que no domínio da 

escrita afirmam o seguinte: 

(...) Entende-se hoje que a prática da escrita organiza e desenvolve o pensamento, acelera 

aquisições linguísticas, permite ler melhor e aprender mais.  

A interiorização de hábitos de escrita decorre da frequência da sua prática, associada a 

situações de prazer e de reforço da autoconfiança. 

Escrever sem receio de censuras, mas com a certeza de poder contar com os apoios 

necessários ao aperfeiçoamento de textos, permitirá ao aluno expor-se através das suas 

produções. 

Importa assim que, na sala de aula, se promovam experiências conducentes à verificação 

de que qualquer texto é passível de ilimitadas reformulações e se criem sistemas 

motivadores de regulação da prática da escrita8. 

Porque escrever é uma actividade comunicativa que, como todas, tem sentido social, deve 

materializar-se em produções que circulem entre alunos, entre turmas, entre escolas... 

Diversificando percursos e estratégias, cabe ao professor o papel de interlocutor, 

animador e criador de situações para melhorar a escrita9, integrando-a em projectos 

mais latos, funcionais e investidos de significação.  

A interpretação deste texto permite-nos assinalar aspectos inovadores relativamente às 

práticas de escrita na escola, encarando a escrita como um domínio autónomo e objecto 

específico de ensino. Numa tal acepção, significa que tem de haver momentos específicos 

                                                                 
8 Sublinhado nosso. 
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na aula de Língua materna para que se processe a aprendizagem da escrita. Como afirma 

Pereira (2000:24) A ruptura entre antigos e novos programas estabelece-se, pois, antes de 

mais, no lugar da crença da possibilidade de os alunos aprenderem a escrever e, 

consequentemente, na necessidade de os professores ensinarem a escrita. Abre-se, assim, 

caminho à possibilidade de que o mito do talento inato da escrita se desmorone e de que a 

capacidade de escrever possa ser concebida como fruto de um trabalho planificado, 

sistemático, que exige tempo e exercitação intelectual, e que se desenvolve com a prática e 

o conhecimento de algumas técnicas.                     

 

Baseando-nos na nossa experiência pessoal, ancorada na prática e na observação de aulas, 

nos relatos de colegas e no confronto com a literatura, julgamos poder afirmar que um dos 

aspectos que mais preocupa os professores de Português, no domínio do processo de 

escrita, é a operação de revisão, que integra a correcção e a avaliação dos textos. Mais 

explicitamente, trata-se de saber como se assinalam e corrigem os erros encontrados e, 

sobretudo, de saber como transformar o conjunto de intervenções do professor nos 

trabalhos numa ajuda para o aluno poder progredir, ultrapassando as suas dificuldades.10  

Sabemos como são escassos, e apoiamo-nos, uma vez mais, no estudo de Rui Vieira de 

Castro(1998:47), os conhecimentos estruturados acerca do que, no domínio da escrita, 

enquanto prática escolar, se passa hoje nas escolas. Contudo, parece-nos que qualquer 

reflexão científica sobre o problema tem de procurar conhecer o lugar que as práticas de 

escrita ocupam nas nossas salas de aula e transformar as preocupações dos professores em 

material capaz de fomentar nos docentes uma atitude investigativa, baseada na e para a 

reflexão dos problemas vividos no quotidiano da sua profissão. 

No estudo efectuado por Rei (1998:135), cujo objectivo foi aceder às práticas de discentes 

e docentes respectivamente na aprendizagem e no ensino da escrita, o autor constituiu 

uma amostra de 3228 alunos que em 1993 fizeram a sua primeira matrícula na oferta de 

cursos das instituições de ensino superior público e privado situadas nas principais cidades 

localizadas a norte do rio Douro. A interpretação dos resultados do inquérito efectuado aos 

jovens estudantes aponta para as seguintes conclusões, de que apresentaremos alguns 

pontos da síntese elaborada pelo autor do estudo(147): 

                                                                                                                                                                                                     
9 Sublinhado nosso. 
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-a escrita goza de uma imagem positiva entre os jovens inquiridos que a consideram 

uma ferramenta indispensável no momento de entrarem no mundo do trabalho, recorrendo 

frequentemente a ela fora da aula de Português ; 

-a escrita escolar parece ser menos cativante do que a escrita de expressão pessoal, 

mas 60% dos inquiridos considera fáceis os exercícios escolares, com excepção da 

dissertação; 

-para um número significativo de inquiridos, o carácter normativo da escrita escolar 

oferece dificuldades que se prendem, sobretudo, com a elaboração de um plano e a ligação 

entre as ideias ou frases; 

-finalmente, não se descortina, segundo o autor, qualquer resistência entre estes 

jovens ao ensino e aprendizagem da escrita. 

Na segunda parte do estudo, relativa à inquirição dos professores, Rei constituiu uma 

amostra constituída por 197 professores(10º,11º e 12º anos) de 38 escolas secundárias, 

situadas a norte do rio Douro e as da cidade de Gaia. A interpretação dos resultados 

permitiu ao autor inferir as seguintes conclusões:  

-a grande maioria dos docentes inquiridos está insatisfeita com o domínio da escrita 

por parte dos seus alunos do ensino secundário, devendo-se este domínio insuficiente à 

falta de prática da escrita, ao desconhecimento de noções básicas de estruturação dos textos 

e à perda da importância da escrita na sociedade actual; 

-um terço deles reconhece haver uma relação entre essa insuficiência no domínio da 

escrita e o relevo adquirido pela oralidade, na escola, o desaparecimento do ensino 

normativo da gramática e o alheamento da escola relativamente à vida dos jovens; 

-apesar das limitações apontadas, os professores afirmam maioritariamente que se 

têm empenhado na tarefa da escrita, dizem-se disponíveis para empreenderem as acções 

que o programa da disciplina avançar, desde que a escrita seja nele apresentada como um 

verdadeiro objectivo da aula de Português. Este último aspecto referido, ou seja, tomar a 

escrita como objectivo da aula de Português (74,6%), assim como praticar a escrita de 

forma sistemática em todas as disciplinas (92,4%) e exigir um certo domínio para passar 

(48,2%) constituem as medidas mais avançadas para melhorar a escrita.  

                                                                                                                                                                                                     
10 Gannon (1985:26)referindo-se ao ensino e aprendizagem do Inglês afirma o seguinte: “Se desejamos 
discutir o ensino e a aprendizagem da escrita, temos de ser claros sobre dois assuntos em particular – o uso e 
o estatuto do Inglês padrão, e a noção de correcção”.  
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Perante os dados apresentados, concordamos com o autor(154) quando reconhece a 

existência de contradições nos comentários dos professores inquiridos, como, por exemplo, 

afirmarem que pedem aos alunos que pratiquem a escrita e a falta de prática ser a razão 

percentualmente mais elevada das insuficiências dos discentes. Relativamente aos dados 

apresentados no parágrafo anterior, é também nossa convicção que a elevada adesão a 

medidas tão díspares não deixará de significar a própria desorientação dos docentes 

perante o estado actual da escrita e incapacidade para debelarem a situação. Alguma 

coisa vai mal de facto, sendo urgente intervir nesta área de ensino-aprendizagem. 

(Rei:1998:154) 

Antes de prosseguirmos, queremos relevar o facto do estudo de Rei manifestar uma 

tendência segundo a qual os docentes dispõem de um capital que consiste, de uma maneira 

geral, numa atitude positiva por parte dos alunos relativamente à escrita, embora 

considerando as tarefas escolares as menos cativantes. Efectivamente, estas conclusões 

causaram-nos alguma surpresa,(o nível etário dos inquiridos justificá-las-á?) uma vez que 

nos parece estarem mais consentâneas com a realidade outras sensibilidades sobre esta 

matéria, como por exemplo, a de Albuquerque (1992) e a de Pereira (2000) que dão conta 

de alguma resistência dos alunos, no que diz respeito ao desempenho de tarefas escritas. E, 

como afirma Calkins, citado por Vilas-Boas:2001,”Quando os estudantes resistem à 

escrita os professores resistem ao seu ensino”.  

Contudo, parece-nos que se os programas da disciplina de Português, actualmente em 

vigor, no Ensino Básico e do Ensino Secundário, apontam, já, para práticas renovadas 

neste domínio,11 se os professores reconhecem que os alunos revelam dificuldades e que as 

situações de escrita não ocorrem com a frequência pedagogicamente julgada necessária, e, 

acrescentamos nós, com as metodologias adequadas, o que pode explicar que continuemos 

a verificar a tímida existência de uma atitude geradora de prática efectiva de língua escrita 

em sala de aula? 

 

Reconhecemos que estamos perante uma problemática que configura um quadro de 

mudança em educação, e que, exactamente por isso, se reveste de alguma complexidade, 

                                                                 
11 Apesar de os programas apontarem para a prática da língua escrita, em sala de aula, eles apresentam 
algumas limitações neste domínio, como anota Pereira na sua obra “ Escrever em Português - didácticas e 
práticas”(2000). 
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sobretudo quando procuramos perspectivar a expressão verbal escrita ao nível da 

instauração de novos procedimentos pedagógico-didácticos.  

Sabemos que as mudanças educativas são lentas, que na escola tudo exige tempo. Para 

além disso, as mudanças implicam riscos e atingem interesses. Mas, para que possa 

configurar inovação, a mudança tem de ser intencional, procurando introduzir, por 

generalização, algo que não existia no sistema, com a intenção de melhorar a prática 

educativa. A inovação pedagógica provoca ruptura temporária e parcial, configura 

perturbação e gera conflitos. 

A O C.D.E (1973:49)5, referida por Cardoso (1992), entende por inovação uma “tentativa 

deliberada de melhorar as práticas existentes em relação a certos objectivos desejáveis, 

mas que isso não exclui as inovações que concernem a criação, seja de novos objectivos, 

seja de políticas e de funções não ligadas aos antigos objectivos”. 

Huberman e Havelock (1980:46) 6, citados também por Cardoso (1992), consideram que a 

melhor definição para inovação poderia ser a de que ela é “ um esforço deliberado visando 

uma melhoria sensível do sistema”. Verificamos que, nas acepções apresentadas, se 

mantém a noção de intencionalidade, de melhoria, de duração da acção inovadora. A 

Sociologia procura explicar os fenómenos de mudança social, identificando duas correntes 

que interpretam níveis diferentes de transformação institucional. A primeira é uma 

mudança que não afecta as estruturas do sistema, facilita, apenas, uma evolução na 

continuidade, e a segunda é uma mudança que supõe descontinuidade, que implica a 

construção de outras regras de acção colectiva, e que, no caso do ensino, leva à alteração 

de objectivos educacionais. Mas como se operacionaliza a inovação? 

Correia (1989), referido por Cardoso (1992), estabelece a distinção entre inovação 

instituída e inovação instituinte. A primeira resulta de um poder instituído, - sentido 

próximo da reforma-, e a segunda é fruto da iniciativa dos professores e representa uma 

forma singular de responder a problemas surgidos, aquando da institucionalização de 

“reforma” decidida pelo poder instituído. Se, como afirma Pereira (2000:26), “ é 

aceitável(...) reconhecer-se a possibilidade de desenvolvimento de práticas didácticas mais 

inovadoras do que as próprias directivas vindas do núcleo do sistema educativo, também é 

plausível duvidar-se que, num domínio que exige a mobilização de muitos saberes 

declarativos e processuais por parte dos professores, seja fácil a instauração de 
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procedimentos didáctico-pedagógicos realmente inovadores só com novas orientações 

programáticas”.  

Efectivamente, esta atitude diferente, nos programas actuais e, sobretudo, nos que serão 

implementados no ano lectivo de 2002/2003, que reconhece, de forma explícita, a 

necessidade de uma pedagogia da escrita, não é, também, do nosso ponto de vista, 

suficiente, para que exista inovação educativa, porquanto não basta decretá- la para que ela 

se efective. Como afirma Nóvoa (1988) “ A inovação não se impõe. A inovação não é um 

produto. É um processo. Uma atitude. É uma maneira de ser e de estar na educação”. Por 

sua vez, Pardal (1993) afirma que numa sociedade e num sistema educativo em mudança “ 

os actuais papéis e funções dos professores não podem, (...) ver-se reduzidos à 

transmissão de saberes e de valores mais ou menos estáticos.(...) Exige-se hoje um 

profissional qualificado e atento ao evoluir da sociedade”. O papel do professor deve, 

pois, ser entendido, segundo Benavente(1988), “Como aquele que se assume inovador e 

protagonista de um projecto pedagógico formalmente consentâneo com os princípios 

explícitos da instituição, mas muitas vezes em conflito com o seu funcionamento real”. 

 Ora, tais posicionamentos parecem-nos relevar o facto que em qualquer renovação de 

práticas educativas devem assumir particular importância os professores e que há desafios 

que são colocados à escola, aos professores, em geral, e aos professores de Português, em 

particular. 

 

Contudo, e retomando a ideia expressa anteriormente por Pereira, não podemos deixar de 

equacionar alguns constrangimentos que os profissionais do ensino sentem nas escolas e 

que são fruto do nosso sistema, dificultando a passagem do nível da reforma, para o nível 

da produção de inovações. Dito de outro modo, há razões que justificam que não se 

verifique uma consequência directa entre as propostas programáticas impostas e a mudança 

das práticas, sendo uma delas aquela que tem exactamente a ver com a forma como a 

racionalidade dos programas é entendida pelos professores. 

 Daí a ideia de resistência à inovação, que se instalou relativamente aos docentes, e que 

conduz, não raras vezes, ao abandono de práticas outras ou à sua adulteração, e que para 

Canário (1991) tem a ver com um propósito segundo o qual “(...) os indivíduos e os grupos 

têm tendência a resistir a qualquer modificação proposta do exterior. Os professores 

oferecem um exemplo muito claro desta disposição de espírito.” Sem deixarmos de 
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encontrar algum sentido na opinião expressa pelo autor citado, porque consideramos que é 

ao professor, através da sua acção em contexto, que cabe efectuar a ruptura com práticas 

antigas, parece-nos que há que ter em conta, como anteriormente já referimos, a 

complexidade inerente à mudança em educação que, na perspectiva de 

Benavente(1992:38), citada por Pereira (Pereira, 2000:27) “, resulta de feixes de factores 

em contextos que têm a sua estrutura, as suas hierarquias, as suas dinâmicas”.  

Assim, do nosso ponto de vista, existe, muitas vezes, uma desvalorização das dinâmicas 

que nas escolas comandam e regulam o ritmo e a natureza das mudanças. Para além disso, 

existe também a preocupação de construir um modelo de produção de inovações em que os 

professores recebem formação para depois aplicarem a inovação havendo, assim, uma 

distinção clara entre o tempo e o lugar da formação e o tempo e o lugar da sua aplicação, 

facto que é agravado pelas dificuldades surgidas quando se pretende transferir os efeitos da 

formação. Acresce que as lógicas formativas não têm estado centradas, até há algum 

tempo, nas práticas, isto é, o desenvolvimento profissional dos professores não tem sido 

estruturado com base numa reflexão sobre a sua prática e os contextos em que ela se 

efectiva, com o objectivo de a modificar, ou seja, de encontrar outra forma de organizar o 

trabalho. Segundo Charlier (1996), citado por Pereira (2000:27), “ a formação tem de ser 

feita a partir da prática, pela prática e para a prática”. Nesta acepção, afigura-se-nos que 

é fundamental o investimento dos professores na reflexão e discussão das suas práticas e 

saberes profissionais, e que é fundamental que os professores promovam o campo 

riquíssimo que o trabalho com os seus pares pode potenciar, contrariando, desta forma, o 

modelo dominante na vida escolar de” individualismo didáctico”, segundo a designação de 

Perrenoud(1993). Este modelo traduz-se na incapacidade para conceber, planificar, 

executar, avaliar e partilhar projectos de trabalho que, a serem desenvolvidos, criariam 

quadros de referência que fundamentariam a mudança das práticas e lhes dariam sentido.  

Aliás, Roldão (2000) reconhece no carácter solitário do professor, na sua incapacidade de 

colaborar com os pares, um dos motivos para aumentar a sua frustração e diminuir a sua 

profissionalidade. 

Monica Gathier Thurler (1996:146), citada por Pereira (2000), “propõe, [que] aprender a 

melhor trabalhar em conjunto representa uma ocasião de os professores caminharem para 

a sua profissionalização e, nesta medida, a cooperação representa um elemento 

importante da definição da profissão de professor.”  
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Para terminar este ponto do nosso texto, parece-nos oportuno referir que, num momento 

em que está próxima a Reorganização e a Revisão Curriculares, não foram, do nosso ponto 

de vista, promovidos espaços para a existência de uma análise cuidada dos novos 

programas de Língua Portuguesa e dos problemas que deles emergem. Desta reflexão, 

baseada nas novas orientações programáticas e na especificidade dos seus contextos de 

trabalho, parece-nos que os docentes poderiam, conjuntamente com os seus pares, 

encontrar os instrumentos de análise ligados à sua prática docente que lhes permitiriam 

assumir a diversidade de papéis que o professor tem de assumir em novas condições 

pedagógicas. Julgamos que esta “resistência à mudança”, mais ou menos consciente, surge, 

porque há lógicas nos programas que escapam aos professores, há interrogações que se 

colocam ao nível da sua contextualização pedagógica, que fomentam adaptações 

inadequadas e instalam a ideia de que “tudo muda para tudo ficar na mesma”, ou seja, 

mudam alguns conteúdos programáticos, alguns autores, os manuais, a duração do tempo 

das aulas, mas estas continuarão, na sua essência, a ser estruturadas da mesma maneira, 

dando lugar aos procedimentos que são prática corrente nas aulas de Língua Materna. 

No relatório preliminar publicado pela APP, O Ensino e a Aprendizagem do Português na 

Transição do Milénio, conclui-se, depois de ouvidos os alunos do ES, que“ As aulas de 

Português típicas centram-se no manual ou nos textos e desenvolvem-se segundo um 

esquema muito semelhante: leitura do texto/obra, contextualização, análise do 

texto/poema/ obra através da interacção, resumo dos pontos principais sendo, por vezes, o 

trabalho elaborado em pares”.(pp. 82) 

Na sequência do que acabámos de dizer, importa-nos salientar que, numa teoria de 

mudança, consideramos essenciais os seguintes elementos: 

- não pode haver desenvolvimento curricular sem um desenvolvimento do professor 

(professor investigador) e movimento de acção- investigação ; 

- os professores, para serem bem sucedidos e desenvolverem novas práticas, têm de 

ter um apoio consultivo a nível institucional e local. A mudança é uma atitude 

profissional partilhada que apela para um trabalho em conjunto num espírito de 

responsabilidade mútua; 

- os professores têm de estar abertos à percepção e compreensão das diferentes 

situações de ensino com que trabalham, desmontando-as em termos científicos, 
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descrevendo-as, questionando-as, identificar os erros de percurso de ensino e 

modificá- los para fazer surgir a aprendizagem pretendida.(Roldão:2000:19-20).  

 

 Em síntese, ao colocarmos o papel do professor no centro da reinvenção que o ensino e 

aprendizagem da língua materna exige, particularmente da escrita, que tem de ser    

ensinada para que os alunos aprendam, estamos a perspectivá- lo como um produtor de 

inovações, daí a importância que a formação de professores, na situação que apresentamos, 

a formação inicial, pode desempenhar nas mudanças das práticas.   

 

 

2. A importância da correcção na aquisição da competência de escrita 

 

Do exposto, pretendemos tornar claro que a necessidade de aperfeiçoar a escrita dos alunos 

do 3º ciclo do Ensino Básico configura um quadro de mudança no processo de ensino e 

aprendizagem da Língua Portuguesa orientado pelos professores. 

Desta forma, têm sido identificados problemas, mobilizados contributos científicos, 

apresentadas algumas propostas inovadoras, da responsabilidade das instituições 

académicas, e criadas algumas condições a nível institucional e político, para procurar 

responder ao “imperativo nacional” de melhorar a qualidade do ensino e das 

aprendizagens, através do desempenho exigente e rigoroso em Língua materna. 

Ora, na planificação e execução do trabalho de ensino e aprendizagem da Língua 

Portuguesa, à avaliação arroga-se “uma importância decisiva como factor indutor e 

regulador de todo o processo”. Neste sentido, a avaliação intervém em todos os momentos 

do ensino e aprendizagem, permitindo, na letra do Despacho Normativo nº98-A/92, a 

recolha, pelo professor, de informações, de forma sistemática e contínua, que evidenciam 

os conhecimentos, as capacidades e atitudes desenvolvidos, bem como as destrezas 

dominadas. Tomando como referência a obra de Pereira(2000:122), uma tal acepção prevê 

que “as actividades devem ser programadas de tal modo que permitam ao professor 

recolher dados sobre os processos de aprendizagem que se produzem em cada tempo 

didáctico-pedagógico. Para isso, é, obviamente, fundamental que os aspectos relativos à 

avaliação do aluno estejam incluídos, claramente, nas tarefas ou actividades que 

constituem globalmente as sequências das aulas.”  
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Note-se que nos situamos claramente numa perspectiva de avaliação em que, como 

afirmam Vieira e Moreira (1993:10) “Avaliar não deve apresentar apenas a medição de 

um dado comportamento ou a verificação de grau de consecução de um objectivo de 

aprendizagem, como passo final de um processo. Avaliar deve constituir uma operação 

reguladora do próprio processo, a realizar com diversos graus de sistematicidade, 

formalização, profundidade e negociação entre os intervenientes.” Trata-se, pois, de 

definir a avaliação como uma tarefa descritiva, informativa e formativa12 que permite ao 

professor acompanhar os alunos na construção do seu saber, adequando-se às 

características de cada um, assegurando-se das suas aprendizagens em cada momento, para 

sublinhar os progressos e as aquisições, identificar as lacunas ou dificuldades, mostrar o 

que é preciso corrigir, bem como as estratégias de superação ou de enriquecimento para o 

aluno prosseguir a sua aprendizagem. 

 Acresce notar que esta modalidade de avaliação serve, também, ao professor para, através 

das informações recolhidas, reajustar objectivos, actividades e recursos, reorientando a sua 

actividade, conforme as diferentes necessidades do aluno, no sentido de promover um 

saber em acção, e tomando decisões que visem proporcionar uma melhoria das 

aprendizagens. A avaliação formativa acima descrita deve fornecer (Revisão Curricular do 

Ensino Secundário -DES) um feedback efectivo ao aluno e ao professor e aumentar a 

motivação e a auto-estima dos estudantes. Perrenoud considera que caminhar no sentido da 

avaliação formativa implica mudar as práticas e mesmo a escola, porque a avaliação está 

no centro do sistema didáctico e de ensino. Ainda segundo o mesmo autor, evoluir para 

uma avaliação formativa é colocar-se numa perspectiva de avaliação “qui aide l’ élève à 

apprendre, le professeur à enseigner”.(1998:170) 

Trata-se, pois, na linha de pensamento apresentada por Vieira & Moreira(1993:36), a 

assunção, quer por parte do professor, quer por parte do aluno, de uma postura reflexiva, 

crítica e introspectiva face à aprendizagem, traduzida no “desenvolvimento da capacidade 

do aluno identificar as suas dificuldades e necessidades, reflectir sobre elas e encontrar 

estratégias eficazes para a resolução dos seus problemas.”(...) Paralelamente, o professor 

vai recebendo a informação necessária ao processo de negociação que as tarefas de 

ensinar e aprender implicam.” 

                                                                 
12 Sublinhado  nosso. 
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Porém, a construção de uma avaliação reguladora, no duplo sentido que acaba de referir-se, 

consignada na filosofia da Lei de Bases, exige que sejam transpostos obstáculos na gestão 

do processo de correcção da escrita e alterados os cenários de avaliação que vigoram nas 

nossas salas de aula, por forma a procedermos a um uso didáctico da avaliação, ou seja, 

para efectuarmos uma avaliação que se baseia “ tanto na valoração dos processos como na 

análise pormenorizada dos resultados, para que da apreciação final decorram novas 

pistas sobre o modo como conduzir esse processo e/ou reparar as deficiências entretanto 

detectadas” (Zabalza:1997:239). 

 

A avaliação escolar tem sido dominada (ainda é?) pela preocupação da medição objectiva  

que procura quantificar as aprendizagens realizadas. Assim entendida, a avaliação é 

pontual, ocorre em determinados momentos e não se integra nas actividades de ensino e 

aprendizagem. Nesta linha de pensamento, ela enforma de limitações, porque não permite 

uma intervenção sistemática conducente à adequação e melhoria das aprendizagens, 

enquanto elas se efectuam e preocupa-se mais com a hierarquização e selecção dos alunos 

do que com o que eles aprendem e como aprendem. 

Numa tentativa de retratar aquela que nos parece ser a sensibilidade dos professores de 

Português sobre a correcção dos escritos, destacámos as respostas de duas professoras, 

retiradas do estudo efectuado por Pereira (2000:137-8) e de três professoras participantes 

neste estudo( Cf. Seminário- anexo) que a seguir apresentamos: 

   

“- como é que vê a questão da avaliação e das correcções dos textos escritos?, [ 

suspiros....hesitações] problema terrível, mas diga lá. 

 Ora bem (...) é quase uma impressão, não é? E ao lado toma-se nota em que é que o aluno 

falhou mais...pronto...e depois aquilo tem que se transformar em número: ou está abaixo 

da média, ou está na média, ou está acima da média e pronto...mais nada... Agora os 

textos que mando escrever em casa e depois não posso ver individualmente, eu só posso 

ter um critério – fez um, fez dois, quantidade, não há questões de qualidade”[fala pausada 

em alguém que falou sempre sem hesitações e até de modo acelerado]. 

 

- “A correcção demora imenso tempo e entretanto não se dá a matéria”. 
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- AE “...Quando sabiam que tinham trabalhos dos alunos para corrigir, ao longo 

deste ano, o que é que vos assustava mais? 

PC - Era a correcção, era a correcção deles, mas a correcção na sala de aula. 

(...) 

AE - Todas concordam que esta é a maior dificuldade? 

      PA- Se calhar, é também a correcção em casa, muitas vezes mesmo.(...) 

  

- PD ” Avaliar é muito difícil / Avaliar uma composição é das coisas mais difíceis”. 

 

Afigura-se-nos que estas cinco opiniões mostram como os professores de Português, quer 

os que possuem experiência, quer os que se encontram em formação inicial, 13 se 

posicionam face à correcção e à avaliação da escrita. Sobretudo, parece-nos importante 

verificar que a escrita é sempre perspectivada como produto e não como processo e atentar 

na didascália transcrita que, do nosso ponto de vista, acentua e ilustra o desconforto dos 

professores face a esta tarefa, levando-os a falar dela de forma vaga, imprecisa, ou, então, 

procurando motivos que justifiquem a dificuldade sentida em corrigir os escritos dos 

alunos. 

 O nosso enquadramento experiencial permite-nos afirmar que este é um dos aspectos que 

mais preocupa os professores de Língua Materna relativamente à escrita e à sua correcção, 

ou seja, ao modo como assinalam e corrigem os erros encontrados, por forma a criar com o 

aluno um diálogo interactivo que fomente nele o desejo de dar resposta às interpelações 

registadas nos trabalhos, criando, assim, espaços para actividades de reflexão que 

conduzam ao aperfeiçoamento da língua escrita.  

Pensamos não estar longe da realidade, se caracterizarmos a prática escolar da escrita, nos 

ensinos básico e secundário, de acordo com as seguintes etapas: o professor solicita um 

trabalho, subordinado a um tema, sem fornecer indicações sobre o tipo de texto pretendido, 

o aluno entrega-o ao professor, que o corrige e anota – segundo critérios como a ortografia, 

a sintaxe da frase e aspectos temáticos que relevam de características subjectivas do sujeito 

escrevente (como a imaginação) -, classifica-o e devolve-o ao aluno, chamando a atenção 

para um ou outro erro considerado mais grave e elogiando aqueles que considerou os 

melhores trabalhos. 

                                                                 
13 As professoras PA, PC e PD são três das participantes neste estudo (ver anexo -transcrição do Seminário)  
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Por sua vez, o aluno recebe o trabalho, olhando, por vezes, com algum desencanto, os 

comentários, (já) habituais, registados, pelo professor, nas margens dos escritos 

(Albuquerque 1992:254) e guarda-os, sem efectuar qualquer reflexão capaz de incentivar a 

mobilização de novos conhecimentos. Desta forma se vão perpetuando as dificuldades dos 

alunos, que continuarão a cometer os mesmos erros, e persistirá a ideia de que só alguns 

são dotados para escrever. 

Se podemos ter como certo que alguns professores, reconhecendo a amplitude da tarefa 

que lhes é exigida, tentam, de acordo com Pereira:2000, “despachar a correcção”, uma 

significativa parte deles tem consciência da distância que medeia o que fazem do que 

deveriam fazer e procura adoptar procedimentos de uma nova lógica avaliativa, que propõe 

que seja rentabilizado ao máximo o exercício de correcção. Todavia, cabe explicitar, como 

já anunciámos anteriormente, alguns meios e procedimentos que devem acompanhar este 

processo crescente de implicação dos alunos na correcção dos seus escritos, levando-os a 

protagonizar tarefas que eram da responsabilidade exclusiva do professor.     

No âmbito dos programas actualmente em vigor, há muitos professores que têm vindo a 

construir e/ou disponibilizar instrumentos, estruturados de modo que o aluno realize não 

apenas a autocorrecção e a co-correcção dos seus escritos, mas também a auto-avaliação no 

sentido de melhorar a sua aprendizagem. Contudo, segundo Rei (1991 ), “ o aluno que não 

domine bem os mecanismos da escrita não tem possibilidade de efectivar uma auto-

revisão; no entanto, é necessário consciencializá-lo para a importância da modificação, 

do retoque, da adenda, da correcção linguística ( e o uso do dicionário, da gramática, do 

prontuário, deve ser fomentado e consagrado) e evitar que, precipitadamente, o texto seja 

dado como produto acabado, sujeito à avaliação do professor, sem uma simples passagem 

de olhos sobre as linhas manuscritas. Por isso, para que o aluno possa efectuar uma auto-

avaliação mais bem estruturada, mais profunda e formativa é necessário que o professor 

oriente, em colaboração com o aluno, um processo de desenvolvimento de competências 

de auto-avaliação que não deve excluir os objectivos e o modo como se efectua o trabalho 

didáctico do professor. Mudar a avaliação implica uma abordagem sistémica (Perrenoud, 

Ob. Cit.) que envolve alterações não só ao nível da didáctica da aula como também aos 

níveis da política dos estabelecimentos de ensino, das relações entre a escola e as famílias 

e das orientações programáticas oficiais. (Vieira e Moreira, 1993:11). 
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Como afirmámos anteriormente, ao procurarmos apresentar o cenário de correcção da 

escrita que vigora em muitas salas de aula, se o professor propõe a tarefa escrita, a corrige, 

atribui a respectiva nota e o aluno a aceita passivamente, através de um tal procedimento, 

dizíamos, não é possível romper com velhas rotinas e, consequentemente, não é possível 

tornar os alunos detentores da palavra escrita.  

Cabe, então, perguntar quais são as bases necessárias para o professor estabelecer um 

diálogo com o aluno, na linha de uma avaliação comunicativa e reguladora, cuja meta é o 

sucesso dos alunos. 

Começamos por assentar no pressuposto de que a correcção da escrita constitui um 

problema complexo para o professor que lhe consome tempo e esforço, mas que estes dois 

aspectos não podem ser impeditivos para deixarmos de acrescentar um objectivo formativo 

à correcção e não apenas certificativo. 

Uma das condições para que se verifique uma mudança de paradigma, isto é, para que se 

passe a entender a avaliação como um processo, cujos objectivos fundamentais são 

“verificar se e como se realizam as aprendizagens”, “verificar se o(s) dispositivo(s) 

pedagógico(s) utilizado(s) pelo professor é (são) adequado(s) e “ introduzir eventuais 

alterações ou ajustamentos”, (Barbosa & Alaiz:1994) é que os objectivos pedagógicos e as 

competências a desenvolver sejam claros, e os critérios de avaliação sejam explicitados, 

isto é, sejam conhecidos e estejam assimilados pelos actores mais directamente envolvidos 

no processo de ensino e aprendizagem: os alunos e os professores. Adoptamos a definição 

de critérios de Barbosa e Alaiz (1994), como sendo as “normas ou modelos segundo os 

quais as aprendizagens dos alunos são apreciadas”, podendo, os critérios, segundo a 

tipologia de Nunziati (1990), citada pelos autores referidos (1994), ser de dois tipos – os 

critérios de realização e os critérios de sucesso. No paradigma e na modalidade de 

avaliação em que nos temos vindo a situar, em que a avaliação é uma componente da 

aprendizagem, os critérios de realização adquirem uma importância essencial, uma vez que 

eles indicam “ os actos concretos que esperamos dos alunos quando lhes pedimos para 

executar determinada tarefa ou obter determinado produto”(Barbosa & Alaiz:1994). 

Trata-se de critérios de incidência formativa que permitem enunciar os procedimentos que 

os alunos devem aplicar e/ou melhorar para alcançarem os resultados que deles se esperam, 

atingir os objectivos propostos e desenvolverem as competências. 
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Contudo, parece-nos que não devemos negligenciar os critérios de sucesso, uma vez que 

são eles que nos permitem definir, segundo Barbosa & Alaiz (1994), “as características 

que o produto final dessa aprendizagem deve apresentar”. Ainda de acordo com os 

mesmos autores, incluem-se nesta categoria critérios como a pertinência, ou seja, saber até 

que ponto a resposta dada pelo aluno corresponde ao que era pedido, a completude – 

verificar se todos os elementos esperados estão presentes –, a exactidão – ausência de erros 

ou a percentagem de erros admitida -, a originalidade, definida enquanto raridade da 

solução encontrada e, finalmente, o volume de conhecimentos ou ideias mobilizados na 

obtenção do resultado produzido. 

 Em síntese, a explicitação de critérios será tanto mais útil para os alunos,( e para os 

professores) e mais completa, quanto conseguir indicar com clareza as operações a realizar 

para cumprir determinada tarefa em situação de aprendizagem e estabelecer também as 

condições de aceitabilidade dos produtos finais obtidos.  

 

Embora tratando-se de um propósito que oferece algumas dificuldades, e para o qual não 

existe uma resposta de aceitação universal, Barbosa e Alaiz(1994) apresentam-nos uma das 

vias possíveis para efectuar a explicitação de critérios, que se apoia nos seguintes 

procedimentos:  

- Explicitação dos critérios pelo professor, para si próprio, isto é, o professor deve 

definir para si próprio, de forma muito clara, as competências/objectivos que 

pretende que os seus alunos desenvolvam, as actividades de aprendizagem que 

estes devem realizar e integrar nas suas planificações didácticas, o que pretende 

avaliar, como e quando o fazer; 

 

- Explicitação dos critérios para os alunos, ou seja, informar os alunos dos critérios 

por referência aos quais as suas aprendizagens – processos e produtos - são 

avaliadas. Na nossa opinião, são ainda poucos os professores de Língua Materna –

Português que, no início do ano, de uma unidade didáctica, ou de uma tarefa, 

comunicam, ou, preferencialmente, negoceiam com os seus alunos, os critérios que 

vão ser utilizados no processo de avaliação. 

Ao procurar desenvolver esta acção com os alunos, o professor deve estar atento a um dos 

obstáculos que a investigação educacional tem vindo a destacar e que consiste na forma 
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como os alunos interpretam a informação recebida, aquando da explicitação dos critérios. 

Clarificando o nosso ponto de vista, o professor deve estar consciente de que não basta 

informar os alunos para que eles se apropriem dos critérios. A limitação referida 

anteriormente aponta para duas outras estratégias facilitadoras da clarificação de critérios. 

A primeira tem a ver com o desenvolvimento de exercícios de apropriação de critérios 

pelos alunos. Trata-se de propor aos alunos a realização de tarefas que lhes propicie poder 

esclarecer a sua representação dos critérios definidos e aferi- la com os critérios definidos 

pelo professor. Desta forma, ao mesmo tempo que trabalham os critérios, os alunos 

reflectem sobre eles, apropriam-se deles e poderão mesmo construí- los. Neste processo de 

apropriação dos critérios, é fundamental a intervenção do professor, no sentido de discutir 

e negociar com os alunos, fornecendo- lhes feed-back sempre que ele se justifique. Em 

síntese, parece-nos ser claro que os critérios são algo que se constrói com os alunos em 

função dos objectivos, das competências, do trabalho didáctico do professor e dos escritos 

a produzir, não tendo, por isso, uma existência prévia e estandardizada, isto é, os critérios 

não podem existir independentemente dos escritos a produzir. 

 Finalmente, há um último procedimento a seguir, que se refere ao confronto, por parte do 

professor, entre os critérios explicitados e os efectivamente usados. Trata-se de um 

processo difícil, que exige que o professor, numa atitude reflexiva e distanciada, procure 

determinar se existe coincidência entre as suas práticas pedagógicas e avaliativas, ou seja, 

entre o que é ensinado e o que é e como é avaliado. Neste domínio, a ponderação 

partilhada com os seus pares pode ser um campo de definições consensuais que se revela 

fundamental. 

 

Abordámos, anteriormente, alguns procedimentos que julgamos úteis para trilhar percursos 

de mudança e desenvolver mecanismos de auto-avaliação que, aplicados ao processo de 

correcção dos escritos, ajude os alunos a melhorar a sua competência de escrita. Não 

queríamos, contudo, terminar esta referência, sem recorrer a um dos aspectos que 

consideramos ser também muito importante para organizar uma troca comunicativa entre 

os alunos e o professor em torno do texto escrito.      

Assim, o recurso às anotações, ” individualizando o feed-back “, permitirá ao aluno não 

cometer o mesmo erro e valorizar o que já sabe. Contudo, também na adopção deste 

procedimento, se levantam problemas ao professor, nomeadamente aqueles que têm a ver 
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com a forma como se devem organizar as observações dos trabalhos e o que é essencial 

seleccionar em cada trabalho para ser objecto de anotação.   

Vestin & Vestin (1992) apresentam-nos algumas sugestões facilitadoras de um feed-back 

útil à aprendizagem. Segundo estes autores, uma anotação deve: 

- Ser legível – este princípio, que parece uma evidência, deve traduzir-se na criação 

de condições para o registo de rectificações e observações do professor, tais como a 

criação de margens do lado esquerdo e direito da folha, e o recurso a um código de 

correcção ou de abreviaturas previamente negociado com os alunos, ou, pelo 

menos, ser conhecido destes; 

- Valorizar os aspectos positivos, utilizar o reforço positivo encoraja o aluno a agir 

de forma cooperativa e autónoma, favorece o progresso da sua aprendizagem e 

permite- lhe apoiar-se no que já sabe fazer bem, quando tiver de realizar outros 

trabalhos; 

- Seleccionar os erros de forma realista, o que significa que nem todos os erros 

identificados podem ser objecto de observações, mas apenas os que “para aquele 

texto, com aqueles objectivos e critérios” são mais pertinentes. Desta forma, a 

atenção do aluno será focalizada naquilo que é essencial; 

- Apelar à auto-correcção, facilitando a identificação dos erros por parte do aluno, a 

sua inventariação, remetendo-o para matéria dada nas aulas, fichas de estudo, 

gramáticas e outros documentos a que o aluno tenha acesso.  

 

 

Entendida nos termos acima expostos, a correcção do texto escrito (escolar) requer um 

professor que esteja aberto à experimentação de novas práticas, reflicta sobre elas, numa 

atitude crítica e investigativa (Vieira e Moreira 1993: 157) e não apenas pela participação 

em acções de formação ou pela leitura de textos teóricos14. A correcção do texto escrito 

(escolar) exige um professor reflexivo, e como afirmam as autoras citadas, um professor 

reflexivo é “ um professor que interpreta e questiona as suas formas de ensino e as formas 

de aprendizagem dos seus alunos; se observa e observa os alunos para descobrir sentidos 

                                                                 
14 “A formação não se constrói por acumulação(de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através 
de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade 
pessoal. Por isso, é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber de 
experiência.”(Nóvoa,A:1991:23.Concepções e práticas de formação contínua de professores. In Formação 
contínua de professores- realidades e perspectivas. U.A .).  
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ocultos da prática da sala de aula; experimenta e arrisca novos passos no desconhecido; 

discute as suas concepções e reformula-as em função da experiência; mantém-se 

informado acerca das orientações da educação; procura conhecer bem os seus alunos e 

adaptar-se a eles; questiona-os directamente e envolve-os na avaliação do processo de 

ensino/aprendizagem; negoceia com eles as decisões pedagógicas e partilha 

responsabilidades...”(1993:42) 

 

 

 

3.  Contributos para a definição do perfil (desejável) do professor de Português 

 

Já anteriormente explicitámos alguns dos desafios que, actualmente, se colocam à 

educação, em geral, e ao ensino e aprendizagem da língua portuguesa, em particular. 

Pensamos, também, ter deixado clara a importância da qualidade das aprendizagens que se 

desenvolvem no interior da escola e o papel que estas podem desempenhar na promoção 

das competências de escrita. 

Emerge, assim, o esboço do perfil de um novo professor de Português, que não exclui, 

naturalmente, características globais de qualquer professor. Contudo, parece-nos que ser 

professor de Português encerra alguma especificidade que as teorias e os paradigmas de 

formação de professores, inicial e contínua, devem privilegiar. 

A anteceder a nossa apresentação, impõe-se determinar a especificidade do ensino e 

aprendizagem da língua materna que reside no facto de termos a própria língua instituída 

em objecto de estudo e análise, e cujo conhecimento implícito os alunos já possuem, uma 

vez que desde o seu nascimento realizaram aquisições no seio dos microcosmos sociais em 

que se movimentaram. Sem pretendermos elaborar sobre as implicações desta constatação, 

gostaríamos de salientar que é importante que os professores a introduzam como variável 

fundamental e como condicionante da forma como devem ser programadas e organizadas 

as aulas de língua materna.15 

Conscientes do alcance deste facto, importa sintetizar, agora, uma vez que, tacitamente eles 

estão inclusos neste texto, os sete mandamentos que deverão enquadrar o percurso 

                                                                 
15 O artigo de Fernanda Irene Fonseca “Ensino da língua materna: do objecto aos objectivos”pp.117-131 In 
Gramática e pragmática- Estudos de Línguística  geral e de Linguistica Aplicada ao Ensino do Português 
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pedagógico do professor de Português, elaborado com base no Relatório Preliminar da 

Associação de Professores de Português. Embora todos eles se encontrem interligados, 

optámos pelo tipo de apresentação seguida pelos autores, porque nos pareceu facilitadora 

da exposição.   

 1. O primeiro requisito na formação de qualquer professor é, sem dúvida, a sua educação 

científica, ou seja, os professores têm de conhecer muito bem a matéria a ensinar. Daí ser 

fundamental que os professores de Português conheçam bem a língua nos seus registos oral 

e escrito, conheçam a sua gramática e possuam a capacidade de reflectir sobre o seu uso. 

Paralelamente a este primeiro requisito, o professor terá de fazer da sua formação um 

empreendimento de permanente pesquisa e inovação, em articulação com a evolução do 

conhecimento pedagógico, didáctico e das áreas da especialidade.16 

O paralelo estabelecido por Cassany (1999:15) e que a seguir transcrevemos, afigura-se-

nos expressivo para ilustrar a inevitabilidade de os professores de Português terem de 

reflectir sobre questões práticas e procurarem encontrar respostas eficazes fundamentadas 

em pressupostos teóricos actualizados: “(...) Y los docentes – que creo que aspiramos a 

merecer el mismo reconocimiento que atribuimos, por ejemplo, a médicos y arquitectos - 

tenemos que poder ofrecer a nuestros alumnos los recursos educativos más actuales, 

porque nadie entendería que un médico intentara curar hoy una tuberculosis con tisanas y 

cama, o que un arquitecto diseñara una casa con vigas de madera”.  

2. O segundo mandamento enunciado no texto supracitado refere-se a um perfil de 

professor de Português como um estimulador das competências comunicativas.  

Afigura-se-nos, pois, necessário, neste momento, introduzir a noção de competência de 

acordo com o que sobre o assunto surge explicitado no documento Currículo Nacional do 

Ensino Básico – Competências Essenciais.   

No desenho da Reorganização Curricular do Ensino Básico, assumem particular 

importância as competências, uma vez que elas estabelecem o que é essencial na 

aprendizagem dos alunos, o que eles têm de ser capazes de fazer. Assim, a noção de 

                                                                                                                                                                                                     
(1994) parece-nos ser um ponto de partida importante para sustentar a reflexão sobre a forma como instituir 
pedagogicamente a língua em objecto de ensino-aprendizagem.  
16Duarte(1996:83) citada no Relatório preliminar da APP”O Ensino e a Aprendizagem do Português na 
transição do Milénio” (2001:30) defende que os currículos dos cursos de formação inicial de professores de 
Português devem contemplar os seguintes ingredientes necessários para um bom conhecedor e um bom 
utilizador da sua língua:” boa dicção, conhecimento de técnicas de controlo de respiração e colocação da voz, 
de técnicas oratórias associadas a diferentes tipos de discursos, domínio seguro da ortografia e da 
pontuação.”  
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competência integra conhecimentos, capacidades e atitudes e pode ser entendida como 

saber em acção ou em uso. Deste modo, não se trata de adicionar a um conjunto de 

conhecimentos um certo número de capacidades e atitudes, mas sim de promover o 

desenvolvimento integrado de capacidades e atitudes que viabilizam a utilização dos 

conhecimentos em situações diversas, mais familiares ou menos familiares ao aluno. Neste 

sentido, a noção de competência aproxima-se do conceito de literacia que anteriormente 

apresentámos (Capítulo I –Parte I ) e identifica-se com um tipo de conhecimento que 

integra elementos de compreensão, interpretação e resolução de problemas. Diz respeito, 

por isso, ao processo de activar recursos em diversos tipos de situações, o que implica 

naturalmente o desenvolvimento de algum grau de autonomia do aluno em relação ao uso 

do saber e cons titui uma referência nacional, para o trabalho dos professores apoiando as 

experiências educativas que se proporcionam a todos os alunos no seu desenvolvimento 

gradual ao longo do Ensino Básico e não apenas em cada etapa da sua vida. Dito de outro 

modo, os professores devem criar condições e contextos para que os alunos transformem 

os objectivos em uso autónomo. Sintetizando, estamos, naturalmente, perante um quadro 

em que as competências têm implicações em termos das planificações e da preparação das 

aulas, numa interligação permanente programa/ manual/ competência.   

Definida, global e sinteticamente, a noção de competência, importa, agora, centrarmo-nos 

na Língua Portuguesa, mais particularmente, no desenvolvimento das suas competências 

específicas e no papel fundamental que a Língua Portuguesa desempenha no 

desenvolvimento das competências gerais de transversalidade disciplinar. O conjunto 

destas competências, as chamadas competências essenciais,17 deve ser entendido à luz dos 

princípios de diferenciação pedagógica, adequação e flexibilização, que estão subjacentes 

ao processo de reorganização curricular do ensino básico, o que significa que poderá 

haver tantos caminhos para o desenvolvimento destas competências quanto a diversidade 

de situações concretas que possam existir. 

 

                                                                 
17 “ Convirá (...) esclarecer a opção pelo uso do termo essenciais, a qual está ligada à rejeição da ideia de 
definir objectivos mínimos. Não se trata, definitivamente, de procurar que os alunos cumpram a escolaridade 
obrigatória à custa da promoção de um ensino cada vez mais pobre. A própria designação de competências 
essenciais procura salientar os saberes que se consideram fundamentais, para todos os cidadãos, na nossa 
sociedade actual, tanto a nível geral, como nas diversas áreas do currículo”.( In Currículo Nacional do Ensino 
Básico- Competências Essenciais.) 
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Mostrámos, no início deste capítulo, a importância do Português língua materna como 

factor de identidade nacional e cultural e como “o domínio da Língua Portuguesa é 

decisivo no desenvolvimento individual, no acesso ao conhecimento, no relacionamento 

social, no sucesso escolar e profissional e no exercício pleno da 

cidadania”(Lobo:2001:30) 

Assim, e de acordo com o documento Currículo Nacional do Ensino Básico- Competências 

Essenciais, entende-se que, na disciplina de Língua Portuguesa, é necessário garantir a 

cada aluno o desenvolvimento de competências específicas no domínio do modo escrito ( 

leitura e expressão escrita), domínio do enfoque do nosso trabalho. Segundo o mesmo 

texto, “entende-se por expressão escrita o produto dotado de significado e conforme à 

gramática da língua, resultante de um processo que inclui o conhecimento do sistema de 

representação gráfica adoptado. Esta competência implica processos cognitivos e 

linguísticos complexos, nomeadamente os envolvidos no planeamento, na formatação 

linguística, na revisão, na correcção e na reformulação do texto.” 

Se atendermos às competências gerais/transversais, definidas no mesmo documento, que 

os alunos devem apresentar à saída da educação básica, facilmente se conclui que há uma 

articulação estreita entre algumas das competências específicas definidas para a Língua 

Portuguesa e as competências gerais.  

Só um aluno competente no domínio da escrita atingirá as seguintes competências gerais: 

- Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e 

tecnológico para se expressar;(2) 

-  Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para 

estruturar pensamento próprio;(3) 

-  Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a 

objectivos visados;(5) 

- Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento 

mobilizável;(6) 

- Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões;(7) 

- Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa;(8) 

- Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns.(9) 
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Embora algumas destas competências gerais possam ser desenvolvidas noutras áreas 

disciplinares e através de outros domínios da Língua Portuguesa, parece-nos relevante o 

facto de, num total de dez competências gerais, sete poderem estar dependentes da 

presença ou não de prática de escrita na escola. Assim, as competências gerais enunciadas 

são operacionalizadas na disciplina de Língua Portuguesa do seguinte modo: 

- Ser rigoroso na recolha e observação de dados linguísticos e objectivos na procura 

de regularidades linguísticas e na formulação das generalizações adequadas para as 

captar;(2) 

- Assumir o papel de ouvinte atento, de interlocutor e locutor cooperativo em 

situações de comunicação que exijam algum grau de formalidade;(3) 

- Dominar metodologias de estudo (tais como sublinhar, tirar notas e resumir); (5) 

- Transformar informação oral e escrita em conhecimento; (6) 

- Usar estratégias de raciocínio verbal na resolução de problemas; (7) 

- Exprimir-se oralmente e por escrito de uma forma confiante, autónoma e 

criativa;(2,3,8) 

- Comunicar de forma correcta e adequada em contextos diversos e com objectivos 

diversificados.(3,9)  

Face ao exposto, e “sendo a linguagem simultaneamente um instrumento para se aceder ao 

conhecimento e um objecto de estudo” (Lobo:2001:30) é importante que o professor de 

Português promova nas suas aulas espaços de descoberta para os alunos, que saiba 

identificar os saberes que permitem aos alunos desenvolver uma compreensão da forma 

como se organiza a disciplina de Língua Portuguesa e que promova o conhecimento 

explícito da língua materna entendido como “ a progressiva consciencialização e 

sistematização do conhecimento implícito no uso da língua” (Sim-Sim, Duarte & 

Ferraz:1997:30). Ainda segundo as mesmas autoras “ a consciencialização do 

conhecimento implícito facilita a referência aos conteúdos a trabalhar, ajuda os alunos a 

descobrirem as regras gramaticais que usam ( e as que devem usar) e permite a 

identificação rápida das dificuldades que manifestam no uso que fazem da língua.” 

Desta forma, concordamos com as autoras quando afirmam que “a expressão escrita é um 

meio poderoso de comunicação e aprendizagem que requer o domínio apurado de técnicas 

e estratégias precisas e sofisticadas”. Daí que seja fundamental para o professor de Língua 

Portuguesa interiorizar e promover desempenhos que garantam que o ensino e a 
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aprendizagem da expressão escrita não se confina “ao conhecimento indispensável da 

caligrafia e da ortografia, mas abarca processos cognitivos que contemplam o 

planeamento da produção escrita (selecção dos conteúdos a transmitir e sua organização), 

a formatação linguística de tais conteúdos ( selecção dos itens lexicais que os exprimem 

com maior precisão, sua formatação em sequências bem formadas, coesas, coerentes, e 

adequadas), o rascunho, a revisão, correcção e reformulação e, finalmente, a divulgação 

da versão final para partilha com os destinatários. (Ob.cit. pág.30)”  

Para concluir este item, na perspectiva da educação básica, é fundamental que a escola e os 

professores garantam a aprendizagem das técnicas e das estratégias básicas da escrita que 

incluem as de revisão e autocorrecção, as variáveis essenciais nela envolvidas – o assunto, 

o interlocutor, a situação e os objectivos do texto a produzir, e, finalmente, ensinar a usar a 

expressão escrita como instrumento de apropriação e transmissão do conhecimento, dado o 

carácter transdisciplinar da Língua Portuguesa. (ob cit, página 30). 

3 –Passemos, de seguida, ao terceiro mandamento que configura um perfil de professor de 

Português praticante de metodologias activas e diversificadas. Prosseguindo a leitura do 

documento Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, verificamos 

que emerge do texto a necessidade de os alunos participarem, ao longo da educação básica, 

em situações educativas e/ou experiências de aprendizagem como a que a seguir 

enunciamos: promover actividades de escrita usando materiais e suportes variados, com 

recurso a instrumentos que assegurem a correcção do produto escrito. 

 Face ao que temos vindo a expor, torna-se absolutamente necessário que o professor 

diversifique as actividades, os materiais, os meios bibliográficos e técnicos,18 

transformando-os em suportes mais motivadores das aprendizagens e abrindo as aulas de 

Português a diferentes tipologias textuais. Assim, a questão da multiplicidade a diferentes 

níveis permite quebrar a monotonia e propicia condições para conhecer o aluno na sua 

globalidade e na sua individualidade, para que, com mais oportunidades, mais facilmente 

tenha acesso ao sucesso na sua aprendizagem. Como afirma Lobo (1998: 94/95), citada no 

Relatório Preliminar da APP (2001:33) “ O desafio que se coloca aos professores tem a 

ver com o recurso a formas diversificadas de ensino e avaliação, no que respeita a 

métodos e instrumentos.”  

                                                                 
18 Sabemos que, muitas vezes, os professores se debatem com meios escassos nas escolas. Nem todo os 
estabelecimentos de ensino estão dotados de Centros de recursos e de laboratórios multimédia. Contudo, 
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4- Na sequência do que acabámos de apresentar, afigura-se-nos que na sua actividade 

docente o professor deve efectuar percursos em que a observação, a interpretação e a 

adaptação sejam condições que assegurem a coerência dos actos educativos e que os faça 

convergir para finalidades comuns. É fundamental, para que o sucesso se torne efectivo, 

que o professor seja capaz de interpretar as reacções dos seus alunos, que os ajude a 

compreender as diferentes etapas do seu processo de aprendizagem, que lhes faculte meios 

para superarem as dificuldades, que promova actividades de expansão que os motivem no 

sentido de desenvolverem o seu trabalho. De acordo com o estudo da APP em que nos 

baseamos “ A gestão da multiplicidade de saberes implica, por isso, que o professor (...) 

defina as metas da sua aprendizagem e as etapas a percorrer. Que construa e utilize 

instrumentos de avaliação consistentes (testes, grelhas de observação, questionários, listas 

de verificação, portfólios...), que informem com rigor sobre a situação real do aluno e a 

distância a que se encontra dos objectivos previamente definidos. Avaliar para ensinar 

parece ser o dogma de uma pedagogia assente no princípio de que todos os alunos 

aprendem não só através de actividades de recepção e de expressão verbais e não verbais 

como também aprendem a aprender19, aprendem a ser autónomos, sujeitos da sua própria 

aprendizagem”.(2001:34) 

De acordo com a argumentação aduzida, significa que o professor considera a avaliação, 

nas vertentes diagnóstica, formativa e sumativa,20 como componente do processo didáctico 

e fundamento de reflexão sobre o ensino da língua portuguesa e, no caso particular, da sua 

vertente escrita. Em síntese, a importância dos dados de avaliação deriva da necessidade de 

o professor conhecer com rigor qual foi a aprendizagem real dos seus alunos, mas também, 

e talvez principalmente, da utilização subsequente desse conhecimento. O professor 

assume-se, assim, como um regulador do processo de ensino e aprendizagem. 

5- Com a democratização do ensino, a nossas salas de aula passaram a integrar a crescente 

heterogeneidade da nossa sociedade, com a sua variedade de públicos de natureza social, 

económica, cultural e étnica. É, por isso, comum que o professor de Português se tenha de 

assumir nas suas aulas como um Gestor da(s) diversidade(s) e da(s) diferença(s) 

linguísticas e culturais dos seus alunos, transformando esse património numa mais valia 

                                                                                                                                                                                                     
os computadores instalados nas escolas podem ser um começo, mesmo para aqueles professores que, como 
os de Português, resistem às novas tecnologias. 
19 Sublinhado nosso. 
20 Sobre a importância da introdução de um novo paradigma de avaliação no processo de ensino e 
aprendizagem ver o início do capítulo I. 



 
A correcção do texto escolar num contexto de supervisão 

 39 

para efectuar reflexão sobre o funcionamento da(s) língua(s), estar atento às 

particularidades individuais e contribuir para o desenvolvimento pessoal e social desse 

público tão díspare.  

6- Num mundo em que o acesso à informação parece não constituir obstáculo para a 

grande maioria dos cidadãos e, particularmente, dos jovens, com interesses, motivações, 

ritmos de aprendizagem e capacidades cognitivas tão diferentes, declina o papel do 

professor, enquanto mero transmissor de conhecimentos, para dar lugar, num paradigma de 

mudança, a um professor a quem é exigido o exercício de novas responsabilidades e 

funções relativas ao desenvolvimento da competência de aprendizagem dos alunos. Parece-

nos, pois, fundamental, para dar cumprimento a um trabalho tão exigente, que o professor 

reconheça rapidamente o potencial que pode constituir, desenvolver dinâmicas de trabalho 

com os seus colegas de grupo e /ou departamento, com outros professores das suas turmas 

para preparar aulas, projectos e aferir os seus olhares com outros olhares, por forma a 

construir um retrato o mais fiel possível do aluno. Uma tal prática ajudá- lo-á, igualmente, a 

reflectir sobre a sua conduta e construir o seu quadro de auto-avaliação. O professor 

participante em dinâmicas de trabalhos em grupo mais facilmente estenderá essas 

mesmas dinâmicas ao espaço da aula, criando junto dos seus alunos hábitos de trabalho 

partilhado inter –pares. Citando o estudo da APP “ De acordo com a UNESCO (Delors, 

1996) este constitui um dos quatro pilares em que deve assentar a educação do séc. XXI.”  

7- Chegados ao último ponto apresentado no documento em que nos baseámos, afigura-se-

nos que qualquer professor, ao tomar consciência do papel determinante do seu trabalho no 

presente e futuro da vida dos seus alunos e na formação de cidadãos activos e 

intervenientes, terá obrigatoriamente de se constituir como (Pro)motor da mudança. Ou 

seja, o professor terá de criar discussão em torno de estratégias a usar em sala de aula e 

sobre a aquisição de metodologias de estudo pelos alunos, munindo-os de armas que os 

preparem para enfrentar o mundo futuro que os aguarda fora das paredes da escola. E que 

melhor arma se não a de possuir o domínio do poder da palavra? 

Sintetizando, estão, assim, segundo o nosso ponto de vista, apresentados os desafios que 

esta nova lógica de trabalhar impõe, e que implica uma maior preocupação das instituições 

de formação, relativamente à preparação dos professores.  

Para concluir, apenas uma reflexão final: no quadro traçado por Pereira (2000),  sobre o 

modo como os professores se sentem professores de língua materna, parece ser um facto 
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inquestionável, que uma franja significativa de professores manifesta sentimentos de 

dúvida, de descontentamento e de angústia face à sua prática. “...é evidente a tensão com 

que todos eles se sentem afectados, impelidos que são para a prática pelas exigências de 

um quotidiano que se quer renovado pedagogicamente e só mentalmente formados para 

um novo desempenho” (Pereira:2000:115). Se concordamos com a autora, no que diz 

respeito a esta sensibilidade, também nos parece que os professores de Língua Portuguesa, 

sob pena de fazerem do seu trabalho uma permanente frustração, têm de descobrir meios e 

desenvolver trajectórias com e para os alunos, para promoverem um ensino de qualidade, 

estimulando a curiosidade pelo património comum que é a língua.  
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CAPÍTULO I - Parte II 

 

1. A estrutura da narrativa 

 

Como afirmámos na Introdução deste trabalho, o tipo de escrita escolar em que centrámos 

o nosso estudo foi o texto narrativo criativo produzido em sala de aula, uma vez que se 

trata da tipologia textual mais utilizada no Ensino Básico.21  

Daí ser nosso objectivo, neste capítulo, definir a matriz do texto narrativo, tal como ela 

habitualmente é apresentada aos alunos do terceiro ciclo, isto é, como um texto que 

apresenta uma acção, realizada por personagens, num ou vários espaços e durante um 

certo tempo. (...) no texto narrativo todos estes elementos são organizados e enunciados 

por um narrador, que pode para isso servir-se dos diferentes modos de apresentação: a 

narração, a descrição, os diálogos e as reflexões22.  

Antes de prosseguirmos, convém esclarecer que esta matriz narrativa seguida nas aulas de 

Língua Portuguesa, e que também foi a utilizada pelas intervenientes neste estudo, segundo 

a nossa perspectiva, é influenciada pelas teorias sobre a narrativa apresentadas por Barthes, 

Todorov e Genette, no número 8 da Revista “Communications”, documento no qual nos 

basearemos. Para além deste texto, completaremos o nosso enquadramento do texto 

narrativo com a Dissertação de Doutoramento de Sá (1995), e ainda, com o que sobre o 

assunto é apresentado por Aguiar e Silva(1993), na Teoria da Literatura.  

Barthes (1996) e Aguiar e Silva ( 1993) relevam a omnipresença desta tipologia textual na 

História da Humanidade. “Com efeito, todos os homens produzem na sua vida quotidiana 

um número indefinido de textos narrativos, isto é, textos em que contam, em que relatam 

sequências de eventos de que foram agentes e/ou pacientes ou de que tiveram 

conhecimento como testemunhas presenciais ou como leitores ou ouvintes de outros 

textos” (Aguiar e Silva:1993:596). Desta forma, nas diferentes dimensões da sua vida – 

familiar, profissional e social – o homem produz textos marcados pela narratividade, a 

                                                                 
21 Confrontar com o que explicitámos na parte I do capítulo I. Ainda sobre a omnipresença narrativa ver 
Barthes, R. & al. (1971) Análise estrutural da narrativa .Petropolis: Editora vozes Limitada, e Fonseca, 
F.I.(1986) Competência Narrativa e Ensino da Língua Materna. Revista Palavras 9:6-10. 
22 Texto baseado na apresentação de texto narrativo segundo uma ficha de Língua Portuguesa para o 7º ano, 
da Porto Editora ( Ver Anexo) 
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qual, por sua vez, está em conexão com o conhecimento que o homem possui e elabora 

sobre a realidade.23  

Segundo o estudo de Aguiar e Silva, (1993:598) relativamente aos textos narrativos 

linguisticamente realizados,24há autores que distinguem os textos narrativos naturais, 

entendidos como textos narrativos produzidos na interacção comunicativa da vida 

quotidiana e normal, dos textos narrativos artificiais, ou seja, aqueles que são produzidos 

em contextos de enunciação específicos, com uma intencionalidade contrária àquela 

interacção comunicativa e em conformidade, em muitos casos, com normas e convenções 

estabelecidas em vários códigos específicos.25Ora, como os textos de partida utililizados na 

tarefa indicada aos alunos podem ser classificados como textos narrativos literários e 

pertencem ao género dependente do modo narrativo designado por conto, afigura-se-nos 

possível situarmo-nos no domínio dos textos narrativos artificiais. 

 

 

Apresentaremos, de seguida, a teorização de Barthes, Todorov e Genette sobre a análise da 

narrativa. 

Como afirmámos ao iniciar este capítulo, o trabalho de R. Barthes (1966) sobre a análise 

da narrativa releva a omnipresença desta tipologia textual na história da Humanidade. A 

universalidade possibilita a existência de uma multiplicidade de perspectivas de análise, 

sendo, contudo, impossível produzir uma narrativa sem ter presente um sistema implícito 

de regras, ou seja, uma estrutura que deve ser encontrada nas próprias narrativas. 

Embora interessando-se pela organização da narrativa, o teorizador estuda-a de acordo com 

o aspecto exterior dos signos que a constituem, em vez de estudar a estrutura abstracta 

                                                                 
23 Aguiar e Silva com base nos estudos de Hayden White “The Value of narrativity in the representation of 
reality” in Crtical quiry, 7 1 (1980), p.5 e de Jean Pierre Faye, Théorie du récit. Itroduction aux « Langages 
totalitaires ». Paris, Hermann, 1972, pp29-30 e 107-108 sublinha que lexemas como “narrar”, “narrativa” e 
“narrador” derivam do verbo latino narro que significa “dar a conhecer”, ”tornar conhecido”,o qual provém 
do adjectivo gnarus, que significa “sabedor”,”que conhece”,por sua vez relacionado com o verbo gnosco. 
Estes lexemas derivam da raíz sânscrita gnâ que significa “conhecer”. 
24 De acordo com o mesmo autor, a narratividade pode manifestar-se em textos dependentes de diversos 
sistemas semióticos, sendo possível distinguir textos narrativos verbalmente realizados de textos narrativos 
não-verbais(pintura, escultura, mímica, dança,...) e ainda textos narrativos que só em parte são verbalmente 
realizados, contendo enunciados, como no cinema falado, na ópera ou na banda desenhada. 
Face ao exposto, texto é entendido pelo autor como entidade translinguística, isto é, como um conjunto 
permanente de elementos ordenados, cujas co-presença, interacção e função são consideradas por um 
codificador e/ou por um decodificador como reguladas por um determinado sistema sígnico.(ob.cit.pp.562 
e597)  
25 Para aprofundar este tema recomenda-se os estudos de van DijK, Mary Louise Pratt e W. Labov citados 
por Aguiar e Silva (1993:598). 
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subjacente à narrativa. Dito de outro modo, Barthes procurou a ligação entre a estrutura 

abstracta subjacente à narrativa e o texto que lhe dá expressão em cada narrativa, ou seja, 

debruçando-se sobre o texto procurou nele os vestígios do que se encontra subjacente a ele. 

Estabelecendo um paralelo entre a descrição linguística da frase e a descrição da narrativa, 

Barthes propõe a distinção de níveis na obra narrativa, isto é, um conjunto de regras, de 

símbolos, que exigem uma descrição autónoma, mas estabelecendo entre si dois tipos de 

relações: as distribucionais, cuja funcionalidade se estabelece num mesmo nível e as 

integrativas que se estabelecem entre níveis. Uma vez que o primeiro tipo de relações 

referido não se ocupa do sentido, (nenhum nível por si só faz sentido), uma análise 

estrutural exige uma diversidade de instâncias descritivas hierarquizadas, numa perspectiva 

de interdependência integrativa. 

Os três níveis distinguidos pelo teorizador na obra narrativa são os seguintes: o nível das 

funções, o nível das acções e o nível da narração. 

O nível das funções é constituído por todas as unidades da narrativa que têm um carácter 

funcional, isto é, que contribuem para a constituição da narrativa, considerando que tudo 

nela tem valor funcional, porque tudo o que nela é incluído interessa para a evolução da 

história. Contudo, a constatação de que nem todas as funções têm a mesma importância, 

levou o teorizador a estabelecer uma tipologia de funções, inseridas no nível distribucional: 

as funções cardinais ou núcleos, concebidas como acontecimentos fundamentais para o 

seguimento da história, concretizando os avanços da acção. Como afirma Barthes, para que 

uma função seja cardinal “ il suffit que l’action à laquelle elle se réfère ouvre (ou 

mantienne ou ferme) une alternative conséquente pour la suite de l´histoire » (1966:9).E as 

catálises que constituem momentos de pausa colocados entre as funções cardinais, ou 

como as define Barthes, “ des notations subsidiaires, qui s’agglomèrent autour d’un noyau 

ou d’une autre sans en modifier la nature alternative »(1966:9) 

No que diz respeito ao tipo de funções denominado integrativo, há a distinguir os indícios e 

os informantes. Os primeiros, destinados a sugerir significados de forma dissimulada ou 

implícita (um carácter, um sentimento, uma atmosfera), não podem ser completados senão 

ao nível das personagens ou da narração; os segundos identificam a acção em termos de 

espaço e de tempo, e servem, segundo Barthes, “à authentifier la réalité du référent, à 

enraciner la fiction dans le réel”(1966:11). 
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Para concluir a referência ao nível das funções, importa, agora, ver como, do ponto de vista 

do autor, se processa o encadeamento destes elementos que, obedecendo a regras, 

constituem uma “sintaxe funcional”. Assim, os informantes e os indícios combinam 

livremente uns com os outros, e os núcleos e as catálises estão unidos por uma relação de 

implicação, que não é recíproca, ou seja, uma catálise implica a existência de um núcleo, 

mas o inverso não se verifica. Quanto às funções cardinais, elas ligam-se entre si por 

relações de solidariedade, como explica Barthes “ une fonction de cette sorte oblige à une 

autre de même sorte et réciproquement”(1966.12) e é este tipo de relação que se 

estabelece que permite unir várias funções cardinais e construir uma sequência, isto é, 

“une suite logique de noyaux, unis entre eux par une relation de solidarité” (1966:13). São 

as sequências que constituem a base narrativa que, por sua vez, é constituída por uma 

hierarquia de sequências que se integram umas nas outras, ou seja, as mais longas 

abrangem as mais curtas.  

No nível das acções, ocupar-nos-emos da referência às relações que se podem estabelecer 

entre as personagens da narrativa que foram largamente discutidas pelos formalistas russos. 

Barthes, no ensaio teórico que sustenta a nossa apresentação, revela as concepções de 

Propp, Bremond e Greimas sobre o conceito de personagem e parece aceitar as 

personagens em função do seu desempenho na narrativa. Greimas reduz as personagens a 

seis actantes – sujeito, objecto, destinador, destinatário, adjuvante e oponente- que podem 

assumir-se em actores diferentes, segundo as regras de multiplicação, substituição e de 

carência. Barthes questiona, nesta concepção de classificação das personagens, o estatuto 

do sujeito que, para ele, é sempre o actante principal da história, mesmo quando é duplo. 

Barthes considera, ainda, que o verdadeiro sentido das acções só pode ser encontrado 

quando se tem acesso ao terceiro nível, ou seja, ao nível da narração, porque só aqui, e 

citando Sá (1995:60) “ as acções das personagens se convertem em elementos de uma 

mensagem que o narrador pode transmitir ao receptor do texto”. 

O terceiro nível apresentado por Barthes perspectiva as relações entre o narrador e o 

receptor do texto. Considerando que a narrativa como objecto – o texto- é intermediário de 

uma comunicação entre os dois sujeitos referidos, ao autor interessa, sobretudo, conhecer o 

código que permite representar o narrador e o receptor do texto. De acordo com o ponto de 

vista do teorizador, a narrativa, propriamente dita, compreende dois sistemas de signos- um 

pessoal, a narrativa (eu) e um sistema a-pessoal, que corresponde ao narrador (ele). Ainda 
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segundo Barthes, citado por Sá ( 1995:61) “O nível da narração constitui um código de 

comunicação no qual se vêm integrar as acções e as funções, a fim de constituir a 

narrativa. Esta última é concebida como um objecto dotado de uma realidade que não é a 

realidade do mundo, construída a partir de conceitos e de palavras”.  

Ao debruçar-se sobre as personagens e as suas relações, Todorov (1966), reportando-se à 

literatura ocidental clássica, afirma que a personagem desempenha um papel fundamental, 

sendo através dela que se organizam os restantes elementos da narrativa, embora o seu 

estudo coloque uma série de questões cuja resolução ainda está longe de ser atingida. 

 

A narrativa como discurso 

 

Na segunda parte do seu ensaio, Todorov (1966:138) considera a narrativa como discurso, 

ou seja, como a palavra dirigida pelo narrador ao leitor, separando os processos do discurso 

em três grupos: o tempo da narrativa, em que se verifica a relação entre o tempo da história 

e do discurso; as visões no interior da narrativa, isto é, o modo como a história é 

perspectivada pelo narrador, e os modos da narrativa, que dependem do tipo de discurso 

utilizado pelo narrador para nos dar a conhecer a história. 

  

O tempo da narrativa  

 

A problemática da representação do tempo na narrativa coloca-se pelo facto de existir uma 

diferença entre a temporalidade da história e a do discurso, resultante do carácter 

pluridimensional da primeira e do carácter linear da segunda. Dito de outro modo, na 

história, vários acontecimentos podem desenrolar-se ao mesmo tempo, enquanto que no 

discurso os diferentes acontecimentos sucedem-se uns aos outros. 

Os três processos de organização da narrativa encadeamento, alternância e encaixe 

reportam-se à disposição temporal no interior de uma história, embora as formas mais 

elaboradas da narrativa literária contenham várias histórias que se podem ligar de 

diferentes maneiras. 

O encadeamento consiste em justapor diferentes histórias, cuja unidade é assegurada pela 

presença de uma relação de semelhança (analogia) na construção de cada uma delas. O 

encaixe consiste na inclusão de uma história no interior da outra. A alternância consiste 
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em contar duas histórias ao mesmo tempo, interrompendo, à vez, cada uma delas para 

retomar a seguinte. Quanto mais dissimuladas estiverem estas transições entre si, mais bem 

construída estará a narrativa. 

 

 

 

As perspectivas da narrativa  

 

A perspectiva narrativa reflecte, segundo Todorov, a relação entre um ele (na história) e 

um eu (no discurso), ou seja, entre a personagem e o narrador. 

Desenvolvendo a classificação da perspectiva narrativa proposta por J. Pouillon, o 

teorizador distingue três tipos principais desta percepção interna, a saber: 

Na primeira forma apresentada, o narrador faz uso de um conhecimento quase ilimitado, 

superior ao das suas personagens que não têm para ele quaisquer segredos. Esta 

superioridade do narrador pode manifestar-se segundo diferentes graus, como, por 

exemplo, no conhecimento simultâneo do pensamento de várias personagens ou na 

narração de acontecimentos (informações) que não são percebidas por uma única 

personagem; 

Na segunda forma apresentada por Todorov, o narrador possui tanto conhecimento como a 

sua personagem e não pode facultar-nos explicações dos acontecimentos, sem que as 

personagens as tenham encontrado. Também aqui pode haver algumas distinções: a 

narrativa pode ser conduzida na 1ª ou na 3ª pessoa, mas adoptando sempre a perspectiva 

que uma mesma personagem tem dos acontecimentos; 

Na terceira forma apresentada, o narrador conhece menos do que as personagens. Ele 

apenas descreve o que é visível exteriormente, não tendo acesso à consciência das 

personagens. Claro que este registo dos aspectos exteriores das personagens e dos 

fenómenos funciona como uma convenção uma vez que existe, apenas, como modelo de 

um determinado tipo de escrita.  

 

No ensaio “Frontières du récit », Genette começa por definir o termo narrativa como “la 

représentation d’un évènement ou d’une suite d’évènements, réels ou fictifs, par le moyen 

du langage, et plus particulièrement du langage écrit » (1966;152). 
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Esta definição positiva, evidente e simples, apresenta, contudo, segundo o teorizador, 

algum perigo, uma vez que pode fazer crer que contar uma história é o acto mais natural 

que existe. Felizmente, na perspectiva de Genette, a evolução da literatura e da consciência 

literária têm vindo a revelar o carácter singular, artificial e problemático do acto narrativo, 

e é a constatação deste facto que o leva a relevar as principais oposições através dos quais 

a narrativa se define. Genette estabelece, assim, três tipos de oposições através dos quais 

parece possível reconhecer as fronteiras da narrativa – diegesis/mimesis, 

narração/descrição e récit/ discurso. 

O segundo jogo de oposições referido por Genette estabelece a distinção entre narração e 

descrição e constitui um dos traços mais marcantes da nossa consciência literária. O 

argumento aduzido para justificar a afirmação reside no facto de o teorizador afirmar que 

qualquer narrativa contém em proporções variáveis, mas sempre interligadas, 

representações de acções e de acontecimentos que constituem a narração e representações 

de objectos ou de personagens que constituem a descrição. 

A coexistência da díade narração/descrição em qualquer narrativa, incentiva Genette a 

conhecer a natureza da relação que as une na maioria dos textos literários. Assim, o 

teorizador começa por constatar o facto de que estas duas funções não são simétricas. A 

narração é sempre tributária da descrição, uma vez que é difícil conceber um texto 

narrativo completamente desprovido de elementos descritivos “il est plus facile de décrire 

sans raconter que de raconter sans décrire”(1966:156/7). Esta dependência da narração         

não a impede, apesar de tudo, de desempenhar sempre o papel mais importante. 

No que diz respeito à descrição, o teorizador afirma que ela se pode conceber 

independentemente da narração, embora, na prática, essa ocorrência quase nunca se 

verifique. Desta forma, a problemática das relações entre o narrativo e o descritivo deve 

centrar-se no estudo das funções diegéticas da descrição, isto é, no papel desempenhado 

pelas passagens descritivas na economia geral da narrativa. 

A retórica tradicional cataloga a descrição entre os ornamentos do discurso, conferindo-

lhes uma função meramente decorativa ou ornamentativa. Assim, em certos textos, os 

segmentos descritivos aparecem como unidades subsidiárias que, uma vez suprimidos, não 

comprometem a coerência interna da história. 

 A segunda função da descrição, e a que é hoje mais evidente, é, simultaneamente, de 

ordem explicativa e simbólica, o que leva a adquirir um papel de relevo na construção e na 
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compreensão global da história: é nos momentos descritivos que é revelada e ao mesmo 

tempo justificada a psicologia das personagens. 

Genette conclui a referência ao segundo jogo de oposições, afirmando que as diferenças 

que separam narração e descrição são diferenças de conteúdo: a primeira prende-se às 

acções ou aos acontecimentos considerados como puros processos e compreende-se em 

função de uma dinâmica temporal; a descrição, pelo contrário, parece suspender esse 

movimento temporal, é tendencialmente estática, e detém-se na referência aos seres e aos 

objectos envolvidos na dinâmica da acção. 

Assim, embora estes dois tipos de discurso possam poder apresentar duas atitudes 

antitéticas perante o mundo e a existência ( uma mais activa, outra mais contemplativa), do 

ponto de vista dos modos de representação, contar um acontecimento e descrever um 

objecto são dois processos semelhantes que põem em jogo os mesmos recursos de 

linguagem. 

Em síntese, segundo Genette, a reconhecermos alguma diferença entre as duas funções, ela 

estaria relacionada com a circunstância de existir na narração uma coincidência entre a 

sucessão temporal do seu discurso e a sucessão de acontecimentos, coincidência temporal 

de que a linguagem descritiva estaria irremediavelmente privada. Contudo, uma vez que 

nem uma narração é rigorosamente sincronizada com o acontecimento que relata, nem a 

descrição, esta, enquanto modo de representação literária, não se distingue da narração, 

nem pela autonomia dos seus fins, nem pela originalidade dos seus meios. Se a descrição 

assinala uma fronteira da narrativa é uma fronteira interior e ténue. 
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CAPÍTULO II – Parte I  
 
 
1. Da metodologia do estudo 
 
1.1 Questões de investigação e objectivos 
 
 
O enquadramento experiencial esboçado mostra-nos as dificuldades que rodeiam as 

actividades relacionadas com a produção escrita, mais particularmente com a correcção e 

avaliação dos escritos, sentidas, quer pelos professores, quer pelos alunos. Como revela o 

estudo efectuado por Albuquerque (1992), os alunos manifestam, muitas vezes, o seu 

desencanto face ao tipo de comentários registados pelos professores nos seus trabalhos 

escritos, que, pela sua superficialidade, não conduzem à correcção e ao aperfeiçoamento 

das dificuldades dos jovens escreventes. Com base nesta ideia, e partindo do pressuposto 

de que a correcção tem sempre como alvo a aprendizagem, sentimos que o supervisor de 

professores de línguas tem de desenvolver planos de formação capazes de alterar as 

práticas escolares de correcção da escrita estabelecidas nas escolas, promovendo 

estratégias de mudança. 

Assim, o quadro traçado levou-nos a formular as seguintes questões para o nosso estudo: 

 
- Quais são os parâmetros de aceitação revelados pelos professores de Português em 

formação inicial, ao corrigirem os textos escritos de alunos do 3º ciclo do Ensino 

Básico? 

 
- Em que medida as intervenções efectuadas pelos professores de Português nos    

trabalhos escritos dos alunos do 3º ciclo do Ensino Básico podem contribuir para os 

ajudar a progredir ? 
  

- Como poderão os professores de Português Língua materna, em início de carreira, ter 

uma participação mais interventiva e transformadora quando ensinam e corrigem o uso 

escrito da Língua Portuguesa?  
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As questões investigativas apresentadas conduziram à formulação dos seguintes objectivos 

para este estudo: 

 
1. Documentar como as Professoras de Português em formação inicial respondem à 

leitura do texto escrito, elaborado pelos alunos do 3º ciclo do Ensino Básico. 

 
2. Verificar como as Professoras Estagiárias de Português corrigem os erros dos seus 

alunos. 

  

3. Reflectir sobre os procedimentos utilizados pelas Professoras estagiárias na       

correcção dos trabalhos escritos dos seus alunos. 

 

4. Promover a reflexão sobre as práticas de ensino e aprendizagem da escrita. 

 

5. Identificar práticas científico-pedagógicas e didácticas no âmbito da correcção da 

escrita que possam vir a desenvolver a expressão escrita dos alunos.  

 

6. Pôr em evidência a importância da supervisão na formação inicial de professores de 

Português. 

 

7. Discutir mecanismos de desenvolvimento pessoal e profissional dos professores de 

Português. 

 

 

Pretendemos, neste ponto, apresentar e justificar os processos que utilizámos para   tornar 

os objectivos operacionais. 

Para isso, faremos a caracterização dos sujeitos intervenientes no processo e abordaremos 

os procedimentos seguidos na recolha dos dados. 

Iremos, na parte seguinte deste texto, caracterizar os princípios metodológicos utilizados 

neste estudo, numa tentativa de retratar com a maior fidelidade possível este projecto de 

investigação que se integra no âmbito dos paradigmas de natureza qualitativa. Trata-se, 

pois, de uma investigação descritiva que pretende descrever dados de uma situação da 

realidade educativa, analisá- los e interpretá- los. Esta metodologia tem em conta uma 
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concepção múltipla da realidade e o seu objectivo científico principal é o da compreensão 

dos fenómenos. Outro aspecto, comum a esta metodologia, reside no facto de o 

investigador e o objecto da investigação estarem interrelacionados. Não pretendemos, com 

este trabalho, chegar a abstracções universais, nem a selecção da nossa amostra teve o 

propósito de representar uma população, com o objectivo de generalizar os resultados. 
 

 

1.2 Participantes no estudo (Contexto) 

 

Embora não seja nosso objectivo efectuar uma caracterização exaustiva das intervenientes, 

das turmas e da escola, parece-nos importante traçar um breve quadro do contexto em que 

decorreu a investigação. 

Contudo, antes de procedermos ao cumprimento do propósito enunciado, referiremos 

alguns aspectos que se nos afiguram esclarecedores para ilustrar as condições em que o 

projecto foi desenvolvido.  

Assim, o estudo decorreu na escola a cujo quadro de nomeação definitiva pertence a 

investigadora, e onde desempenha a função de orientadora de Português Língua Materna 

dos estágios das licenciaturas em ensino da Universidade de Aveiro, ininterruptamente, 

desde o ano lectivo de 1989/1990. 

Apesar de antecipadamente conhecermos a necessidade de desenvolvimento de um 

projecto de investigação com um núcleo de estágio em formação inicial, na especialidade 

de Português Língua Materna, não solicitámos, nem ao Conselho Executivo, nem ao grupo 

disciplinar (8º B) condições particulares para a consecução dos nossos objectivos. Apenas 

demos cumprimento ao que legalmente está estabelecido e eticamente considerámos 

correcto, aquando da gravação vídeo de algumas aulas e audio do seminário final. 

Respeitámos, por isso, os princípios do anonimato e da confidencialidade dos alunos e das 

professoras estagiárias e esclarecemos os nossos superiores hierárquicos, os alunos e os 

encarregados de educação acerca dos procedimentos necessários para o desenvolvimento 

do nosso trabalho. 

Em síntese, e também no que diz respeito ao núcleo de estágio, a orientadora/autora do 

estudo desenvolveu o projecto de investigação com total autonomia, introduzindo, sempre 

que necessário, processos de negociação com as intervenientes, para integrar as unidades 

de investigação. 
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As professoras das turmas envolvidas no estudo foram quatro professoras em formação 

inicial da Universidade de Aveiro, alunas do 5º ano da Licenciatura em Ensino de 

Português e Francês, colocadas no ano lectivo de 1996/1997 numa Escola Secundária do 

distrito de Aveiro, a escassos quilómetros desta cidade, onde realizaram o seu estágio 

pedagógico. Com excepção de uma delas, oriunda da área metropolitana do Porto, todas 

eram provenientes da região de Aveiro. Tinham entre 22 e 26 anos, e à excepção de uma 

delas, com uma breve experiência no ensino nocturno, nenhuma das outras possuía 

experiência da prática pedagógica. Acresce que três professoras tinham nascido em França 

e todas tinham efectuado a sua escolaridade em escolas francesas: duas até ao 9º ano, uma 

até ao 6º ano do Ensino Básico e a quarta realizou, apenas, os seus estudos universitários 

em Portugal. Pese embora o facto de a língua materna das participantes no estudo ser o 

Francês, três delas revelaram possuir, ao longo das interacções e nos relacionamentos, uma 

competência de comunicação, de reflexão e análise em Português bastante satisfatória e 

consideraram ter sido muito gratificante e motivador leccionar a disciplina de Língua 

Portuguesa. O quarto elemento manifestou a sua preferência pela sua língua materna – o 

Francês-, porque se sentia muito mais à-vontade no domínio das estruturas linguísticas da 

língua francesa. 

Apenas três das professoras tinham trabalhado sempre juntas, durante os quatro primeiros 

anos do curso, contudo, o quarto elemento integrou-se facilmente, o que contribuiu para o 

bom ambiente de trabalho vivido no ano de estágio e para o reforço de laços de amizade. 

 

As quatro turmas do oitavo ano, atribuídas às professoras estagiárias, não foram 

seleccionadas segundo requisitos específicos que tivessem em linha de conta a 

investigação a desenvolver. A sua distribuição foi feita em conformidade com o quadro 

legal em vigor, respeitando, apenas, como critério pedagógico a continuidade, uma vez que 

as turmas tinham sido também atribuídas ao núcleo de estágio do ano lectivo anterior. 

Assim, apresentavam perfis que se inscrevem nos padrões médios das turmas deste nível 

de escolaridade. Com um número de alunos entre os 25 e os 29, cuja média de idades se 

situava nos 14 anos, com elementos maioritariamente do sexo feminino, nenhuma das 

turmas apresentava problemas disciplinares, facto que foi facilitador do processo de ensino 

e aprendizagem. Apenas os alunos de uma das turmas se distinguiam pela qualidade dos 
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seus desempenhos na globalidade das tarefas, e particularmente, pela sua linguagem mais 

rica e reveladora de operações lógicas mais avançadas que, segundo a classificação de 

Bernstein (1998), podemos designar de linguagem formal. 

Convém, no entanto, acrescentar, ao que já afirmámos, que, embora as turmas não tenham 

sido seleccionadas em função de perfis previamente definidos, sabíamos antecipadamente 

que elas pertenciam ao 3º ciclo do Ensino Básico, requisito para nós fundamental, uma vez 

que era no âmbito da escolaridade obrigatória que pretendíamos desenvolver o nosso 

trabalho, como já anteriormente esclarecemos. 

 

A escola em que as professoras estagiárias participantes no estudo efectuaram  a sua 

formação inicial funciona exclusivamente em regime diurno, e embora projectada 

preferencialmente para o Ensino Secundário, possui turmas do 7º ano ao 12º ano, sendo a 

sua maior parte, aquando da recolha dos dados, do Ensino Básico – 30 das 54 existentes. 

Possuía, no momento de implementação do projecto, cerca de 110 docentes, dos quais 23 

em formação inicial da Universidade de Aveiro, 36 funcionários não docentes e 1077 

discentes, número que, tal como em muitas outras escolas, excedia a lotação ideal26. Serve 

a população estudantil do concelho a que pertence e freguesias limítrofes. 
 

 

1.3 Processo de recolha de dados 

 

As análises que iremos apresentar têm como base as correcções efectuadas pelas 

professoras estagiárias em trabalhos de expressão escrita realizados pelos seus alunos,(24 

na totalidade das quatro turmas) em dois momentos diferentes do ano lectivo, a partir de 

duas tarefas propostas. Consideraremos, ainda, com dados complementares questões 

colocadas pelos alunos às professoras, nas aulas de cumprimento da tarefa 2 e da 

respectiva correcção nas turmas, e a transcrição de um seminário realizado com o núcleo 

de estágio no final do ano lectivo.  

A constituição do corpus desta investigação processou-se em dois momentos. Convém 

explicitar que nos referimos a “corpus” segundo a acepção de Bardin (1979: 96) como o 

                                                                 
26No ano lectivo de 2001/2002 a escola possuia  9 turmas do Ensino Básico, 22 turmas do Ensino Secundário, 
550 alunos, 120 professores, 29 Auxiliares de Acção Educativa, 9 Funcionários Administrativos e uma 
Psicóloga Escolar.  
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conjunto de documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos 

analíticos. 

 

Começámos por realizar uma primeira sessão preparatória (no início do 1º período) com as 

professoras estagiárias, com o objectivo de fazer o seu envolvimento no projecto de 

trabalho a desenvolver. Por questões metodológicas, receando influenciar o decorrer da 

investigação, não foram fornecidas informações detalhadas sobre os objectivos a atingir. 

Deste modo, pretendia-se que, num primeiro momento, as professoras solicitassem aos 

alunos das suas turmas do oitavo ano, a realização de uma tarefa de expressão escrita 

narrativa criativa em sala de aula, efectuada a partir de um excerto do conto de Sophia de 

Mello Breyner Andresen “História da Gata Borralheira”, da colectânea “Histórias da 

Terra e do Mar”, obra cujo estudo decorreria no momento do desenvolvimento deste 

projecto. Foi também explicado às professoras estagiárias que este projecto de escrita em 

sala de aula não se inscrevia em nenhum projecto de escrita de longa duração, mas seria 

delimitado, apenas, a uma sessão de 50 minutos, o correspondente a um tempo lectivo. 

Justificamos esta opção, porque se nos afigura corresponder ao contexto mais próximo em 

que ocorrem as situações de escrita nas nossas escolas e nas nossas aulas. Explicámos, 

ainda, às intervenientes no nosso estudo, que a aula em que deveria decorrer esta tarefa 

seria escolhida por cada uma das professoras estagiárias, segundo as planificações e as 

calendarizações definidas para o curso, de forma a integrar com naturalidade a tarefa 

solicitada. A única condição temporal imposta seria a sua realização antes do final do 

primeiro período, preferencialmente, em princípios de Dezembro. O cumprimento destes 

prazos permitiria efectuar, ainda no 1º período, a correcção dos textos e a respectiva 

entrega aos alunos. 

No que diz respeito à forma como a tarefa seria apresentada aos alunos, solicitámos às 

professoras estagiárias os seguintes procedimentos: 

- a selecção de um excerto textual do conto supracitado que pudesse ser manipulado, 

propondo uma versão diferente para o seu final;  

- as indicações julgadas necessárias, por cada uma delas, para que os alunos pudessem 

construir os seus textos e cumprir a tarefa distribuída. 

Neste primeiro encontro, foi, ainda, negociada, a forma como decorreria a correcção das 

composições, a efectuar pela professora de cada uma das turmas. Deliberadamente, não 
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foram comunicados ou negociados procedimentos a adoptar, seguindo cada professora os 

critérios por si estabelecidos, de acordo com os objectivos a atingir, sem efectuar qualquer 

troca de impressões ou qualquer acordo com as restantes colegas do núcleo de estágio. 

Efectivamente, pretendíamos que esta primeira tarefa se inserisse num contexto, o mais 

aproximado possível, das práticas habituais de desenvolvimento e correcção do texto 

escrito em sala de aula. 

Finalmente, para recolhermos dados complementares, relativamente à correcção das 

composições realizadas, decidimos proceder à observação das aulas em que decorreria a 

sua entrega com as propostas de correcção das professoras estagiárias. Optámos, com o 

acordo do grupo em formação inicial, pela gravação vídeo, efectuada por um professor da 

escola, elemento externo ao projecto, por se afigurar facilitadora do nosso trabalho.  

 

Parece-nos importante referir que as professoras estagiárias, neste primeiro encontro, 

colocaram algumas questões logo que lhes foi apresentada a situação pretendida, de que 

transcrevemos exemplos, a saber: “Escrevemos anotações à margem?”, “Assinalamos 

apenas os erros ou corrigimo-los?”, “Fazemos comentários no final das composições?”. 

Afigura-se-nos que estas dúvidas resultam do sentimento de insegurança que condicionava 

o desempenho pretendido, uma vez que os seus referentes eram escassos para efectuarem 

qualquer tipo de ancoragem,27 e do receio, compreensível em formação inicial, de que a 

sua avaliação da prática pedagógica pudesse vir a ser influenciada negativamente. O 

“fantasma da avaliação” (Alarcão e Tavares:1987) interpôs-se, inicialmente, criando 

mesmo desconfiança, mas a resposta a um desafio encorajou as professoras estagiárias e 

foi com entusiasmo que iniciaram a tarefa pedida. 

 

O que acabámos de afirmar não pode deixar de nos levar a reflectir sobre a necessidade de 

analisarmos esses referentes em termos de formação inicial, onde ela se coloca com maior 

acuidade. Na linha de pensamento apresentada por Serafini (1991), a correcção dos escritos 

assusta os novos professores, uma vez que se trata de uma tarefa complexa que exige a 

                                                                 
27 Segundo Alarcão, I. (1991:69:77) “ A diferença entre o professor experiente e o jovem professor está em 
que o professor no início da sua carreira tem de socorrer-se do saber e das ferramentas ainda pouco 
trabalhadas que adquiriu na sua formação inicial, enquanto que o professor experiente tem à sua disposição a 
ferramenta bem oleada do tal saber de experiência feito que hoje começa de novo a valorizar-se e a designar-
se por epistemologia da prática.” Neste contexto, acrescentamos nós, essa diferença é mais notória, uma vez 
que se trata de professores que ainda estão a efectuar a sua formação inicial.  
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existência de modelos de referência e uma metodologia própria de correcção que o 

professor estagiário não possui, devido ao seu reduzido campo experiencial. A maior parte 

dos professores confessa ter utilizado, em início de carreira, as técnicas aprendidas com 

outros colegas e, para além disso, quem começa a ensinar a língua materna não tem grande 

familiaridade com práticas continuadas de escrita activa. Portanto, quem está habituado a 

exprimir-se por escrito apenas em trabalhos para a Universidade sente, certamente, 

dificuldades em corrigir e avaliar os escritos de outrem.  

Na aula escolhida para a situação de escrita, as intervenientes no estudo propuseram aos  

alunos escrever um texto narrativo criativo a partir do seguinte excerto textual: 

 

 

“(...) Estavam agora no meio da sala, precisamente no meio da sala, debaixo do lustre, 

quando o sapato esquerdo escorregou do pé de Lúcia. Ela sentiu-o escorregar, mas 

levada pelo movimento da dança, não conseguiu parar para o segurar. Olhou e viu o 

sapato separado de si no meio da sala. Ia a dizer: - É meu – quando uma rapariga 

começou a rir e perguntou: 

- O que é aquilo? Mas o que é aquilo? 

- Lúcia calou-se.” 

 

 

Apresentado o segmento textual previamente seleccionado pelas professoras estagiárias, 

pretendia-se que os alunos continuassem o conto, propondo uma versão diferente para o 

seu final. A tarefa (T1) a desempenhar foi assim comunicada às turmas, primeiro 

oralmente e depois registada no quadro: 

 

Tarefa 1  

 

“Imagina que Lúcia não se cala e diz: 

Esse sapato é meu!” 

 

Conclui a frase, reescrevendo a cena. Não te esqueças de focar as alterações 

verificadas a nível da caracterização das personagens, do relacionamento com os 

outros e da evolução até final da história. 
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Julgamos necessário explicar que, quando os alunos efectua ram o exercício de produção 

escrita, estava concluído o estudo do conto, pelo que se tratava, para eles, de um texto 

familiar. Ao longo das treze a quinze aulas ( variação em função das turmas) que 

constituiram esta unidade didáctica, sobre o conto de autor, todas as professoras abordaram 

conteúdos inscritos no âmbito da análise da narrativa e contemplados no programa de 

Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino Básico: acção (relevância e ordenação dos 

acontecimentos), espaço, tempo (localização), personagens (caracterização), narrador 

(presente/ausente), modos de apresentação(distinção entre) – narração, descrição e diálogo. 

Abordadas as categorias da narrativa, foi ainda explorada a simbologia do conto e 

estabelecida uma analogia com o conto tradicional “Gata Borralheira”, através do 

visionamento de alguns excertos da versão de Walt Disney. 

Embora não tenhamos estado presentes nas aulas do exercício de produção escrita, em cada 

uma das turmas, sabemos que as professoras estagiárias não desempenharam funções de 

orientadoras da tarefa, restringindo a sua presença a uma forma de monição limitada a 

estratégias de ordenação dos elementos (Albuquerque:1992:61) como, por exemplo, 

chamar a atenção dos alunos para a necessidade de ler as instruções com cuidado, 

verificando as alterações que era necessário introduzir no texto, e para o facto de disporem 

de 50 minutos, um tempo lectivo, para a sua elaboração. 

 

A segunda tarefa de expressão escrita narrativa criativa em sala de aula, efectuada a partir 

do estudo de uma obra de leitura integral, foi proposta pela orientadora numa reunião 

preparatória no 2º período e, posteriormente, apresentada aos alunos das quatro turmas. 

Como a obra comum a ser abordada era “As Aventuras de João Sem Medo”, de José 

Gomes Ferreira, decid imos que a tarefa 2 seria proposta numa sessão de 50 minutos a 

concretizar até ao início do 3º período, de acordo com a planificação elaborada, 

respeitando, assim, os pressupostos definidos na primeira sessão preparatória. Adoptando 

um procedimento semelhante ao utilizado, aquando da preparação da tarefa 1, solicitámos 

às professoras estagiárias o seguinte: 

- a selecção de um excerto textual da obra supracitada para ser manipulado, propondo 

uma versão diferente para o seu final; 

- as indicações julgadas necessárias, por cada uma delas, para que os alunos pudessem 

construir os textos e cumprir a tarefa distribuída. 
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À semelhança do procedimento adoptado para o cumprimento da tarefa 1 (no 1º encontro 

preparatório), foi negociada com as intervenientes no estudo a forma como iria decorrer a 

correcção das composições. Desta vez, seriam introduzidas alterações, com o objectivo de 

procurar encontrar uma forma de correcção mais estruturada, mais rigorosa e objectiva. 

Assim, cada professora estagiária faria a correcção dos trabalhos dos seus alunos, segundo 

critérios pré-estabelecidos, ou seja, cada texto de escrita narrativa realizado seria corrigido 

segundo os critérios apresentados numa grelha, traduzida por nós, proposta por Gannon 

(1985) (anexo). Foi de acordo com os critérios que compõem a sua estrutura que demos a 

indicação às professoras estagiárias para realizarem a correcção das composições. Convém 

referir que a grelha não foi sujeita a qualquer discussão crítica no seio do núcleo de estágio 

e que a sua aplicação tinha como objectivos promover a ocorrência de instruções de 

correcção mais objectivas sobre os textos produzidos e, ao mesmo tempo, obter imagens de 

correcção que decorressem da interpretação que cada professora fazia dos itens que 

compunham a grelha distribuída.  Embora as professoras estagiárias se tenham mostrado 

preocupadas com a amplitude do trabalho a realizar, simultaneamente manifestaram sentir-

se mais seguras relativamente à tarefa de correcção, porque como afirmaram “Assim 

sabemos exactamente aquilo que temos de fazer”. 

Decidimos também neste encontro que, desta vez, para além da sessão em que iria decorrer 

a entrega e correcção das composições, observaríamos a aula de indicação da tarefa, por 

termos verificado que ela poderia ser importante para acedermos ao conhecimento da 

forma como o professor reage às expectativas dos alunos, quando colocados perante a 

realização de uma tarefa de expressão escrita narrativa criativa em sala de aula. 

Efectivamente, a observação das aulas centrou-se nas interpelações que os alunos 

colocaram às professoras nos momentos que antecederam o início da realização da tarefa e 

nas respostas das professoras às dúvidas colocadas. O registo das notas das interacções 

verificadas em sala de aula foi feito por nós com a colaboração do núcleo de estágio, uma 

vez que considerámos não ser pertinente e prática, neste momento, a gravação vídeo, tendo 

em conta o curto espaço de tempo de aula em que se verificaria o diálogo alunos/professor 

e professor/alunos. 
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A reacção das professoras estagiárias à forma como teriam de efectuar a correcção dos 

trabalhos dos alunos leva-nos a questionar a consciência que as intervenientes possuíam da 

importância das correcções e do papel que elas podem desempenhar no melhoramento e 

enriquecimento da produção escrita dos alunos e simultaneamente das suas competências 

linguística e comunicativa. O comentário transcrito, proferido por PC “Assim sabemos 

exactamente aquilo que temos de fazer” parece-nos ser revelador do facto de as 

professoras estagiárias sentirem que a utilização da grelha de observação dos trabalhos lhes 

permitiria objectivar os critérios, constituindo um meio eficaz para tornar menos “penoso” 

e “árido” o seu trabalho de correcção. 

Relativamente à grelha de Gannon utilizada, (ver anexo) afigura-se-nos que a sua aplicação 

pode suscitar algumas críticas, capazes de conduzir, no futuro, a alteração de 

procedimentos. Parece-nos, assim, que esta grelha não foi ajustada à tarefa a efectuar, às 

dificuldades dos alunos e não foi construída com os discentes antes da realização da tarefa, 

o que pode fazer tender para a simplificação ou para a falta de precisão da correcção. A 

clarificação da tarefa e a definição de critérios e a sua fundamentação junto dos alunos, a 

que já nos referimos no capítulo I, não foi, ainda, visível, aquando da realização da 

correcção da tarefa 2.  

 

Na aula escolhida, em Maio, para os alunos executarem a tarefa 2, as professoras 

estagiárias propuseram-lhes escrever um texto narrativo criativo a partir do seguinte 

excerto textua l: 
 

“... Ninguém pode seguir o caminho que leva à Felicidade Completa sem se sujeitar a 

este programa bem óbvio. Primeiro: consentir que lhe cortem a cabeça para não 

pensar, não ter opinião nem criar piolhos ou ideias perigosas. Segundo e último: 

trazer nos pés e nas mãos estas correntes de ouro... 

João Sem Medo ouriçou-se numa reacção instintiva: 

- Nunca! Bem se vê que não tens a cabeça no seu lugar.”  

 

 

Após a leitura do excerto seleccionado pelas professoras estagiárias, a tarefa 2, com a qual 

se pretendia que os alunos dessem continuidade ao segmento textual, propondo uma versão 

diferente, foi assim comunicada aos alunos oralmente e depois registada no quadro: 
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Tarefa 2 
 

Numa composição cuidada, imagina que João Sem Medo se submete à condição 

imposta pelo Homem Sem Cabeça e envereda pelo caminho da Felicidade. Refere 

todas as mudanças causadas por esta decisão. 

 

 

Tal como explicámos no momento da realização da tarefa 1, também, agora, estava 

concluído o estudo da obra de leitura integral “ Aventuras de João Sem Medo”, pelo que o 

texto era familiar para os alunos. A unidade didáctica planificada para o seu estudo 

abrangeu um espaço temporal de 13 a 15 aulas, aproximadamente quatro semanas, e os 

conteúdos abordados inscrevem-se, tal como já acontecera anteriormente, no âmbito da 

análise da narrativa. 

 

Em Julho, realizou-se um Seminário de três horas, de que efectuámos gravação audio, 

envolvendo as professoras participantes no estudo e a supervisora. Optámos, neste 

momento, por fazer a gravação, pela extensão do material a recolher. Durante este 

Seminário, procurámos proceder a uma reflexão conjunta centrada nas correcções 

efectuadas nas composições produzidas na tarefa 2, e procurámos confrontar cada 

professora participante com correcções de outrem. Era nosso objectivo complementar os 

dados e conhecer as representações das professoras estagiárias quando colocadas na 

qualidade de receptores/leitoras/avaliadoras de textos criativos produzidos pelos seus 

alunos, em sala de aula. 

 

1.4 Procedimentos seguidos na análise da informação 

 

A análise da informação obtida recaiu em dois tipos de dados, os primários – as correcções 

efectuadas pelas quatro professoras e os complementares – as interacções das aulas e o 

Seminário realizado no final do ano lectivo -. A informação foi  organizada do seguinte 

modo: 
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Dos trabalhos das quatro turmas envolvidas no projecto de investigação organizámos, de 

forma aleatória, uma amostra de 24 trabalhos de doze alunos – 12 para cada uma das 

tarefas -, que constitui, por aproximação, 10% do universo experiencial observado. Para 

além das marcas de correcção nos trabalhos dos alunos, constituímos o nosso corpus com o 

protocolo do seminário realizado, com as notas e com as interacções decorrentes da 

observação das aulas.  

 

Cumprida a primeira fase de análise da informação das três fases referidas por Miles & 

Huberman (1990) - redução da informação através da selecção -, procurámos cumprir as 

outras duas: apresentação da informação sob uma forma organizada e compactada, e, nas 

conclusões, extrair significação da informação sob a forma reduzida e organizada, segundo 

as regularidades encontradas, testando-a pela plausibilidade, solidez e validade. 

Clarificando, no que diz respeito à primeira tarefa 

i) Procedemos à leitura flutuante dos doze (12) trabalhos corrigidos pelas professoras 

estagiárias e respectivas correcções, efectuadas no corpo e no final dos trabalhos 

com o objectivo de mostrarmos a sua variedade, e acedermos ao conhecimento dos 

critérios implícitos na correcção. Num primeiro momento, fizemos o levantamento, 

em cada uma das composições, do tipo de erros assinalados por cada uma das 

docentes. De seguida, elaborámos um quadro-síntese contendo a tipologia das 

correcções efectuadas. Pretendíamos, assim, determinar qual componente era mais 

importante relativamente à outra, para sabermos os objectivos de aprendizagem que 

tinham sido retidos como critérios no processo de correcção, critérios esses 

explicitados na indicação da tarefa ou com uma significação implícita. 

ii) Num segundo momento, reunimos, num quadro-síntese, os comentários efectuados 

por cada uma das professoras estagiárias no final das composições. Com base neste 

quadro sinóptico, procurámos proceder a uma análise dos “enunciados de 

acompanhamento”(Chardenet- s/data) do ponto de vista linguístico, ou seja, 

inferindo os actos de linguagem presentes em cada um deles – ordem, conselho, 

sugestão, constatação, julgamento. 
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 Quadro-síntese 1 

 

Dados Tempo 
Procedimentos de 

recolha 

Procedimentos de 

análise 

1.Principais: 

*Correcções efectuadas 

na 1ª tarefa  

 

 *Correcções 

efectuadas na 2ª tarefa 

 

2.Complementares 

*Seminário  

 

*Interacções das aulas 

de realização da 2ª 

tarefa e de entrega da 

1ª e da 2ª tarefas  

 

1º período (Dezembro) 

 

 

2º período (Maio) 

 

 

 

 3º período (Julho) 

1º e 2º períodos 

(Dezembro e Maio) 

 

Preeenchimento de 

quadros com catego-

rias. 

Preenchimento de 

grelha-síntese 

 

 

Entrevista semi-

estruturada 

Registo escrito e registo 

magnético 

 

 

 

 

 

Análise descritiva 
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CAPÍTULO II - Parte II 

1. Análise caso a caso – Tarefa 1 

 

Para procedermos à análise dos casos, designámos as professoras participantes no estudo 

por A, B, C e D, segundo a identificação das turmas que lhes foram atribuídas. 

 

Professora A 

Os dados apresentados a seguir reportam-se à correcção dos primeiros trabalhos da 

professora A e são apresentados em dois quadros distintos, mas complementares, 

elaborados de acordo com categorias previamente definidas por nós, e que emergiram do 

confronto com o corpus, tendo-se precisado na literatura e com o texto de indicação das 

tarefas. 

 

Quadro 2 

   Morfologia 

 

 

Composições  Ortografia Acentuação    Pontuação 

Concordância 

verbal 

Outros 

Construção 

frásica  

Apresentação 

do conteúdo      

Outros 

6         

11    Concordância 
dos tempos 
verbais  

 Respondeu 
(foi)utilizado 
em vez de 
perguntou; 
vou-te dar; 
repetição 
(que)   

  

2 Poder/podre 
Quisese 
chamada 

  Concordância 
dos tempos 
verbais  

 Repetição 
(e) 

Lúcia 
quando 

 

10    Concordância 
dos tempos 
verbais  
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Como podemos constatar na análise do quadro 2, as notações efectuadas pela professora 

na margem ou no corpo dos trabalhos, designadas segundo Chardenet (s/data) por 

“enunciados correctivos”, não apresentam grande variabilidade, reenviando todas elas para 

níveis de designação de erros sintácticos (repetições) e morfológicos (acentuação, 

ortografia, pontuação e erros verbais). 

 

Quadro 3 

Composições       Comentário no final das composições 

6 Bom trabalho! 

11  

2 Catarina, tens de utilizar a pontuação com correcção: ela existe é para ser 
utilizada! Cuidado também com as repetições e com a ortografia. 

10 E, depois? 
Podias ter continuado. Tens de respeitar a concordância dos tempos verbais. 

 

Ao procedermos à leitura dos comentários incluídos no final dos trabalhos, designados, 

segundo Chardenet(s/data), por “enunciados de acompanhamento”, sintetizados no quadro 

3, procurámos, ainda, na mesma linha de pensamento, encontrar a sua correlação com os 

enunciados correctivos. Clarificando o nosso ponto de vista, verificámos até que ponto os 

“enunciados de acompanhamento” traduziam, globalmente, a quantidade e a variedade dos 

erros assinalados e se continham marcas de didacticidade entendidas como anotações 

escritas pelo professor capazes de estabelecer com o aluno um diálogo pedagógico, isto é, 

pretendemos conhecer se as professoras estagiárias fornecem aos seus alunos um feedback 

oportuno sobre o trabalho que eles realizaram. Se lhes fornecem indicações sobre os seus 

êxitos e/ou dificuldades e sobre a forma de as melhorar.  

O comentário 6 “Bom trabalho” constitui um julgamento global positivo que pode ser 

aplicado a uma grande quantidade de trabalhos em que se verifique a ausência de 

incorrecções morfológicas e sintácticas. 

O comentário 11 “Cuidado com a concordância dos tempos verbais e com as repetições” 

– é uma redundância relativamente às anotações efectuadas no corpo da composição, 

assumindo-se sob a forma de um acto de linguagem repreensivo que tem subjacente um 



 
A correcção do texto escolar num contexto de supervisão 

 65 

aconselhamento que tende para uma apreciação global negativa, sem efectuar qualquer 

contextualização para o domínio didáctico. 

O comentário 2 “Catarina, tens de utilizar a pontuação com correcção: ela existe é para 

ser utilizada! Cuidado também com as repetições e com a ortografia” apresenta algumas 

características semelhantes ao anterior, sendo também redundante em relação às anotações 

do corpo do trabalho e possibilita a inferência de marcas de avaliação globalmente 

negativas, expressas nos actos de linguagem traduzidos na utilização do vocativo – 

Catarina – e na expressão interjectiva -Cuidado -. Contudo, este enunciado de 

acompanhamento afigura-se-nos mais rico do ponto de vista linguístico, mas também não 

clarifica, por exemplo, qual ou quais os sinais gráficos cuja utilização a aluna necessita de 

trabalhar. Acresce que, quer para as repetições verificadas, quer para os erros ortográficos, 

não são fornecidas indicações que possibilitem à aluna ultrapassar as suas dificuldades.  

Finalmente, do comentário dez emerge, igualmente, uma marca redundante sob a forma 

de conselho “ Tens de respeitar a concordância dos tempos verbais”, mas são as outras 

frases “ E, depois?” e “Podias ter continuado” que são alvo de uma maior atenção da 

nossa parte. Efectivamente, a interrogativa mostra-nos que existe um afastamento entre as 

competências produzidas pelo aluno e os objectivos esperados pelo 

professor/receptor/avaliador, (que não foram clarificados pela professora) corroborado pela 

frase de incitamento, que, embora pouco incisiva, permite estabelecer com o aluno um 

diálogo que aguarda uma resposta em futuros trabalhos a realizar. Contudo, a 

impossibilidade de definir o grau de afastamento entre os objectivos e a produção confere 

subjectividade a este enunciado de acompanhamento. 

Se compararmos os “enunciados correctivos” com a forma como foi estruturada a aula de 

correcção, verificamos que a actuação da professora não se distancia significativamente. 

Relativamente a esta aula, a professora, depois de descodificar alguns símbolos usados nas 

anotações dos trabalhos, organizou-a segundo o “ critério de correcção das formas 

linguísticas” (Andrade & Araújo e Sá: 1992): concordância dos tempos verbais, pontuação 

e ortografia. O levantamento de alguns exemplos mais ilustrativos de ocorrências 

consideradas incorrectas foi registado no quadro e acompanhado pela transmissão de 

regras de utilização correcta que ignoram mecanismos de organização textual. Como 

exemplo do que afirmámos, transcrevemos o enunciado da professora “ Tomem atenção 

aos verbos: ou o texto é todo escrito no passado ou no presente”. Esta indicação foi 
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transmitida sem recorrer ao texto produzido pelo aluno, não o lendo, nem explicitando 

como naquele texto se podiam organizar os tempos verbais.  

 

Professora B 

Apresentaremos, agora, os dados da Professora B, seguindo os mesmos procedimentos 

utilizados para a Professora A 

 

Quadro 4 

   Morfologia Composições Ortografia Acentuação    Pontuação 

Concordância 
dos tempos 
verbais      

Outros 

Construção 
frásica  

Apresentação 
do conteúdo  

Outros 

9  Mutivo         (a 
professora 
corrigiu o 
que o aluno 
tinha certo)  

    

3  Há/à         repetição  Tens de 
utilizar aspas 
quando 
inicias o 
diálogo  

  

 

À semelhança do que verificámos com a Professora A, da leitura do quadro 4 vemos que 

também a Professora B efectua notações na margem e no corpo das composições ao nível 

da frase: ortografia, pontuação e aspectos morfo-sintácticos.  

Quadro 5 

Composições Comentário no final das composições 

9 

 

 

É uma história bastante criativa, mas um “pouco” surrealista. Acho um pouco 
exagerado quando, por exemplo, eles regressam ao planeta e matam todos os 
extraterrestres. É, apesar de tudo, uma versão original de Adão e Eva. 
Tens de ter cuidado com a concordância do nome com os adjectivos. 
Cuidado com a concordância dos tempos. 
Mutivo- motivo 

3 

 

É uma boa composição, mas tens de ter cuidado com as repetições e tens de 
diferenciar o à (contracção de uma artigo + a preposição) de há (verbo haver 3ª 
pessoa do singular). 
Quando se começa um diálogo tens de utilizar aspas  
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Ao procedermos à leitura dos “enunciados de acompanhamento” verificamos o seguinte: 

Comentário nove (9) – Este “enunciado de acompanhamento” insere-se na caracterização 

anteriormente efectuada, isto é, é redundante relativamente ao “enunciado correctivo” 

cuidado com a concordância dos tempos verbais e utiliza também as expressões 

interjectivas cuidado e tens de Ter cuidado que se prestam a inferências de marcas de 

avaliação globalmente negativas. Todavia, ao contrário dos anteriores, este “enunciado de 

acompanhamento” remete para níveis mais subjectivos, como a adequação e a 

originalidade. A professora começa por se colocar numa escala de avaliação elevada É uma 

história bastante criativa, reforçada no advérbio utilizado, que entra em correspondência 

com uma modalização que é enfraquecida pela introdução da adversativa mas um “ 

pouco” surrealista reforçada pelo advérbio de intensidade utilizado entre aspas, 

evidenciando a indefinição deste juízo avaliativo. Acresce que a ocorrência simultânea dos 

dois advérbios antitéticos pretende “fixar” limites para a criatividade, que não deve 

aproximar-se de marcas surrealistas. Afigura-se-nos difícil o aluno encontrar tradução 

didáctica na expressão utilizada pela professora, que parece revelar alguma intranquilidade 

face ao ponto de vista do aluno. Gostaríamos de acrescentar que, embora nos pareça 

possível considerar que a versão apresentada pelo aluno se afasta consideravelmente do 

padronizado, não podemos deixar de lembrar aqui a afirmação de Serafini (1986:155), 

segundo a qual o aluno criativo quebra a rotina escolar, porque apresenta um pensamento 

divergente, que inventa, revê os próprios conhecimentos utilizando novos pontos de vista, 

e, por isso, não é apreciado pelos professores que procuram exercer a sua profissão com 

tranquilidade.  

Prosseguindo na análise deste enunciado de acompanhamento, a professora inicia o 

comentário com a utilização da terceira pessoa, passando depois para a utilização da 

primeira pessoa, assumindo explicitamente o seu papel de receptor e essencialmente de 

alguém a quem cabe julgar o texto produzido. Por isso, a adequação surge corporizada no 

exemplo retirado do texto Acho um pouco exagerado quando, por exemplo, eles regressam 

ao planeta e matam todos os extraterrestres. Esta parte do comentário é concluída com a 

reafirmação de que o trabalho é original. Apesar de nos parecer ser a criatividade a 

componente valorizada pela professora, subsiste alguma indefinição que cria uma 

ambiguidade interpretativa no comentário. Julgamos que a apreciação global é positiva, 



 
A correcção do texto escolar num contexto de supervisão 

 68 

mas temos dificuldade em determinar o lugar deste trabalho numa escala de avaliação. O 

aluno sentirá com certeza dificuldade idêntica. 

 Comentário 3 – A professora começa, tal como no comentário anterior, por se situar 

numa escala de avaliação elevada É uma boa composição. Logo a seguir, o comentário é 

marcado por uma modalização introduzida pela adversativa mas tens de ter cuidado com 

as repetições, acrescentando tens de diferenciar o à do há que adverte o aluno, sob a forma 

de conselho, para que tenha em atenção aspectos de natureza morfo-sintáctica. O 

comentário termina, lembrando ao aluno um tipo de situação em que deve utilizar as aspas. 

Na aula em que foi efectuada a correcção dos trabalhos, foram destacados os níveis 

apontados supra, discriminados pela seguinte ordem: acentuação, pontuação, concordância  

dos tempos verbais, ortografia e construção frásica. O tratamento destes itens gramaticais 

foi efectuado através do registo no quadro das frases incorrectas que foram sujeitas a 

alterações, por forma a dar-lhes outros contornos, considerados pela professora 

gramaticalmente mais correctos e também mais próximos da norma. Parece-nos relevante 

destacar, de acordo com os nossos objectivos, o facto de um aluno, nesta aula, ter 

efectuado o comentário que a seguir transcrevemos: “ Eu sabia lá como é que a professora 

queria que nós escrevêssemos!”. Este desabafo de um aluno traduz, do nosso ponto de 

vista, o que pensa, e as dificuldades que sente uma percentagem significativa dos nossos 

alunos, quando colocados perante a tarefa de produção de texto escrito em sala de aula. E 

parece-nos fundamental que os professores tenham disso consciência para poderem ajudar 

os seus alunos, para tornarem as tarefas escritas mais gratificantes e também para poderem 

exigir bons desempenhos. Ainda retomando a interpretação do comentário do discente, ele 

parece mostrar-nos que escrever um tema significa realizar um trabalho que não surge por 

inspiração divina e que para ser bem feito exige o conhecimento das regras do ofício. O 

que significa que o professor tem de ter a preocupação de fornecer ao aluno, antes e 

durante a realização da tarefa, as indicações que ele deve seguir, e que devem conter bem 

explicitados os objectivos de aprendizagem, e tem de reconhecer a importância que pode 

assumir junto do aluno o tipo de correcções/sugestões efectuadas nos seus textos. 

Justificamos este ponto de vista, porque ele nos parece fundamental para que se verifique 

uma estreita colaboração entre o aluno/produtor do texto e o professor/receptor/avaliador. 

Como afirma Albuquerque (1992), e afigura-se-nos que este comentário do aluno o traduz, 

“ No caso do texto produzido em sala de aula o aluno tem sempre em mente a necessidade 
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de manter um diálogo activo com o professor, já que ele, devido à sua função de 

avaliador, é o elemento mais forte. Esse diálogo(...) não pode nunca ser quebrado e dele 

depende a construção de qualquer texto pedagógico”.  

 

Professora C 

Os dados apresentados reportam-se às correcções da professora C e os procedimentos 

utilizados são iguais aos anteriores. 

 

Quadro 6 

   Morfologia Composições Ortografia Acentuação    Pontuação 

Concordância 
verbal      

Outros 

Construção 
frásica  

Apresentação 
do conteúdo  

Outros 

12                 

8            Podes-me 
tratar  
Tratar-lhe 
por tu(tratá-
lo) 

 Iam perto de 
casa de 
Lúcia/estavam 
perto... 

 

15    Cuidado com 
a mudança 
do passado 
para o 
presente  

    

5 Sussedido 
Prepósito 

       

 

As notações efectuadas pela professora C não são diferentes das realizadas pelas suas 

colegas. Das composições corrigidas por esta professora, emergem os “enunciados 

correctivos” situados nos níveis de designação de erros sintácticos e morfológicos. 
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Quadro 7 

Composições Comentário no final das composições 

12 

 

 

Texto bem construído, sem erros ortográficos. Apresentaste uma versão 
di ferente dos acontecimentos. Continua! 

8 

 

 Ansiadamente(a aluna utilizou ansiosamente) 

13 Cuidado, deves tentar utilizar menos vezes certas expressões que pertençam ao 
domínio oral. Ex:”gozavam”/troçavam; “respondiam torto”/ respondiam 
agressivamente 
 
 
 
Sucedido 

15  

 

Da leitura dos “enunciados de acompanhamento” efectuados pela professora C, 

verificamos que eles apenas surgem em dois trabalhos – no 12 e no 13 e que só o 12 

remete, num aspecto referido, para a tipologia textual. Todas as outras referências feitas 

pela professora estão de acordo com os “enunciados correctivos”.  

Comentário 12 – A apreciação efectuada neste trabalho é globalmente positiva. Começa 

por ser uma apreciação que parece conter alguma ambiguidade porque afirma que o texto 

está bem construído, não se sabendo se do ponto de vista morfo-sintáctico, se do ponto de 

vista semântico. Esta ambiguidade de sentido surge reforçada pela introdução da expressão 

sem erros ortográficos, o que parece querer valorizar, na construção do texto, a ortografia. 

Na segunda parte deste comentário, a professora alude ao modo do aluno contar a sua 

história para dar continuidade ao excerto textual apresentado, que parece ter correspondido 

às expectativas criadas pela professora, uma vez que o termina com o refo rço positivo  

Continua. 

 

 Comentário 13 – Este comentário inicia-se com a expressão interjectiva Cuidado, que  
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introduz uma advertência, sob a forma de conselho, relativamente à adequação da 

ocorrência num texto escrito das expressões gozavam e respondiam torto. Registe-se como 

positivo o facto de a professora sugerir ao aluno expressões de sentido equivalente, mas 

pertencentes a um registo diferente. Contudo, parece-nos ser um comentário muito redutor, 

uma vez que não faz quaisquer outras referências para além do que já foi apontado. 

Na aula de correcção da tarefa, foi feito o levantamento do mesmo tipo de erros 

assinalados nos “enunciados correctivos”. Nesta mesma aula, a professora estagiária 

começou por solicitar a leitura de duas composições – uma versão feliz e uma versão 

infeliz – e pediu, depois, aos alunos, para que lessem os seus trabalhos e destacassem os 

erros, “sobretudo os ortográficos”, que foram sendo corrigidos no quadro, à medida que os 

alunos os enunciavam. 

 

 Professora D 

 Os dados que apresentamos a seguir são da professora D, segundo os procedimentos 

adoptados para as três professoras estagiárias anteriores. 

 

Quadro 8 

   Morfologia Composições Ortografia Acentuação    Pontuação 

Concordância 
verbal      

Outros 

Construção 
frásica  

Apresentação 
do conteúdo  

Outros 

10      Cuidado 
com a 
pontuação 

 Cuidado 
com a 
concordância 
verbal 

   Por cima o 
seu(de 
Lúcia) 

    

11      Pontuação      “Frase 
muito 
confusa” 
repetições 

    

12 Derrepente 
Dancaram 
Espantados 

       

 

Como podemos ler no quadro 8, a intervenção desta professora nos escritos dos seus 

alunos pretende evidenciar as incorrecções ortográficas, de pontuação e morfo-sintácticas, 

através do recurso a notações efectuadas no corpo ou na margem dos trabalhos. Uma vez 

mais, a ênfase é colocada nas incorrecções da superfície textual. 
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Quadro 9 

Composições Comentário no final das composições 

10 

 

 

 

11 

 

  

12 Tenta escrever de forma mais clara para eu poder perceber e assim, corrigir a tua 
composição 

 

 

A leitura do Quadro 9 evidencia a quase ausência de “enunciados de acompanhamento” 

nos textos produzidos pelos alunos. A intervenção desta professora estagiária é muito 

reduzida e a única notação efectuada é ambígua, porque não fica claro se ela diz respeito à 

caligrafia do aluno ou à organização das ideias, constituindo qualquer uma delas 

impeditivo para a correcção a efectuar.  

Na aula de entrega das composições corrigidas, a professora estagiária pediu aos alunos 

para, silenciosamente, lerem os textos produzidos. Estruturando a aula em dois momentos, 

explicitou primeiro os parâmetros utilizados na correcção e descodificou as siglas 

utilizadas. De seguida, fez o levantamento das incorrecções detectadas, como está 

explicitado no quadro 8, e procedeu à sua correcção, de acordo, como informou a 

professora estagiária, com os seguintes parâmetros: I - impressão global, ou seja, até que 

ponto executaram a tarefa proposta; II – organização do texto, isto é, se está bem 

articulado, se é lógico, se as suas ideias se articulam umas nas outras; III – riqueza 

linguística, linguagem utilizada, figuras de estilo. Depois de explicitar junto dos alunos os 

parâmetros utilizados, a professora estagiária concluiu a aula de correcção, com o 

levantamento dos erros que ocorreram com mais frequência – a concordância verbal e a 

pontuação. Nesta turma, os alunos mostraram-se muito interventivos, pedindo 

esclarecimentos sobre as notações presentes nos trabalhos. 
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2. Discussão dos dados 

 

A releitura das marcas de correcção efectuadas pelas quatro professoras estagiárias – faltas 

assinaladas ao longo e nas margens dos trabalhos e comentários mais globais presentes no 

final – permitem-nos construir algumas imagens de correcção das participantes no estudo. 

Numa apreciação global, verificamos que as suas práticas de correcção se concentram 

como afirma ( Cassany:1995:32) “ en los aspectos más superficiales y locales del texto”, 

isto é, nos aspectos mais simples como a ortografia e a pontuação e que são mais fáceis de 

corrigir do que, por exemplo, rectificar um parágrafo mal construído. Trata-se de uma 

metodologia de correcção não estruturada, que vai assinalando defeitos ou erros, mas sem 

procurar resolver as dificuldades dos alunos. Desenvolvendo o nosso ponto de vista, muitas 

vezes, os erros são marcados de forma imprecisa, porque a sinalização utilizada não 

permite ao aluno obter uma informação que o elucide sobre o investimento que ele tem de 

fazer para ultrapassar dificuldades, e, simultaneamente, que o motive para se concentrar 

num ponto importante do seu texto e efectuar o seu aperfeiçoamento.  

É certo que esta imagem global se aproxima daquela que pensamos ser a prática usual de 

correcção da maioria dos professores de Português língua materna e a prová-lo temos a 

análise das atitudes dos alunos que revela que as crianças guardam o preconceito que uma 

composição para ser boa “ tem de ser longa, limpinha e não ter erros ortográficos”( 

Albuquerque:1992), visão reforçada também pelos pais.  

A nossa experiência profissional como docente e supervisora diz-nos que quando 

corrigimos um trabalho dos alunos nós valorizamos determinados aspectos, isto é, 

utilizamos uma gradação interna que nos permite determinar qual componente ( erros 

ortográficos, organização das ideias, correcção morfo-sintáctica, vivacidade e eloquência) 

é mais importante relativamente à outra. Sem querer, ao lermos as produções dos nossos 

alunos, inclinamo-nos para um destes aspectos, o que significa que nem todos os 

professores valorizam, de modo igual, as mesmas componentes. Parece-nos, assim, 

introduzida aqui a questão da objectividade/subjectividade da correcção, que, do nosso 

ponto de vista, deve ser equacionada, não tanto em relação aos procedimentos semelhantes 

utilizados entre diferentes professores, mas antes tendo em conta o professor na relação 

que estabelece com aqueles alunos e com a especificidade das tarefas pedidas. Quer isto 
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dizer que o que nos parece importante, e admitindo sempre a presença de subjectividade na 

correcção, - e não devemos ter medo da subjectividade porque ela pode ser motivadora do 

desenvolvimento da construção do conhecimento, e da reflexão sobre a nossa prática – é 

que o professor procure construir uma metodologia de correcção precisa e clara que torne 

explícito junto dos seus alunos os objectivos dos exercícios, as competências a desenvolver 

e as componentes valorizadas na correcção. Em síntese, importa definir claramente os 

critérios utilizados. 

 Mas, prosseguindo o comentário às correcções efectuadas pelas quatro professoras 

estagiárias, e, como já afirmámos anteriormente, continuar um texto – a tarefa pedida – 

pressupõe dar continuidade aos processos de estruturação textual iniciados, que na presente 

situação se processou a partir do conto “História da Gata Borralheira” de Sophia de Mello 

Breyner Andresen. Ora, quando o professor solicita ao aluno que escreva a continuação de 

um texto, está a propor-lhe um “exercício fecundo para sensibilizar a que continuar um 

texto pressupõe aprender a sua forma de desenvolvimento e integrar-se nela, imitando-a 

num certo sentido” (Fonseca:1994:171). Na argumentação a aduzir em apoio desta 

afirmação de Fonseca, devemos referir que, na tarefa pedida, o aluno tinha de dar também 

continuidade à orientação tipológica do texto que funcionou como ponto de partida, ou 

seja, teria de construir o seu texto, de acordo com a orientação narrativa. Por isso nos 

importa, agora, observar como as professoras estagiárias organizaram a tarefa a propor aos 

seus alunos. 

Relembramos a tarefa proposta: 

 

Tarefa 1 

 

 “Imagina que Lúcia não se cala e diz: 

Esse sapato é meu! 
 

Conclui a frase, reescrevendo a cena. Não te esqueças de focar as alterações 

verificadas a nível da caracterização das personagens, do relacionamento com os 

outros e da evolução até final da história.” 
 

Verificamos que a planificação do trabalho de produção solicitado, feita pelo professor, 

(Tochon:1995) consistiu em pôr por escrito algumas instruções relacionadas 
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essencialmente com duas categorias da narrativa - as personagens e a acção -.Só as 

professoras B e C se reportam a estes dois aspectos nos comentários. 

Parece-nos, assim, poder afirmar que as professoras estagiárias não efectuaram o estudo 

sistemático da tarefa, não definiram explicitamente os seus objectivos e não fizeram a 

simulação do exercício para si próprias. Tendo em linha de conta que as participantes no 

estudo se preparavam para ser professoras de Português língua materna, afigura-se-nos 

pertinente imaginarem como realizariam a tarefa, porque, como afirma Albuquerque 

(1992:36) “Quando um professor distribui uma tarefa escrita aos seus alunos ultrapassa 

as funções de simples receptor” na medida em que “ cria as suas próprias expectativas 

não abstractas, mas bem concretas, simbolizadas num texto que ele mentalmente vai 

criando”. Acresce que o tipo de ligação (colaboração) entre o aluno/produtor do texto e o 

professor/receptor terá de ser feito pelo texto produzido, instância onde é feita a 

negociação de finalidades pedagógicas “ da parte do aluno reveladas no modo como 

apresenta os conhecimentos que lhe foram transmitidos pelo professor, da parte do 

professor pelo modo como verifica o cumprimento de objectivos programáticos da sua 

disciplina”. (Albuquerque:92:35). 

Com base nesta perspectiva de negociação, que, segundo Bellenger(1991) constitui um 

factor importante de inovação e de mudança, parece-nos que as professoras estagiárias 

deveriam ter  

- discutido com os alunos a perspectiva textual a adoptar, isto é, o tipo de texto a 

produzir; 

- definido a tarefa, ou seja, permitir aos alunos determinar o que iam escrever e como; 

- incentivado os alunos a construirem um plano que estaria aberto a sugestões; 

- procedido a alterações dos textos dos alunos durante o seu processo de elaboração; 

- avaliado o trabalho final, dando também atenção ao processo e não apenas ao produto. 

Relativamente a este último ponto, verificamos que todas as professoras estagiárias 

valorizam, nas aulas de entrega e correcção dos trabalhos, o trabalho final enquanto 

produto. 

Em síntese, do que ficou dito conclui-se que na correcção dos trabalhos 

- é feita uma avaliação tecnicista e redutora, que é mais um controle pontual das  

aquisições do aluno, traduzido na notação efectuada, e que não explicita os critérios, 

assumindo a forma de uma tarefa/sanção; 
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- desconhecemos o que as professoras pretendiam avaliar, assim como o tipo de 

aquisições que foram feitas pelos alunos numa determinada sequência da sua 

aprendizagem; 

- não são, de uma maneira geral, identificadas as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos e feita a interpretação dos resultados; 

- as professoras têm essencialmente em conta a matriz linguística dos trabalhos, não 

considerando a matriz, por exemplo, aos níveis textual, discursivo, semiótico ou 

pragmático; 

Todos os aspectos referidos vão ter implicações no estatuto do professor e nas suas 

estratégias pedagógico-didácticas. 

 O professor, ao situar-se numa teoria construtivista da aprendizagem, vai ter em conta 

aspectos de natureza afectiva, como, por exemplo, o significado que o aluno atribui à 

tarefa, vai permitir- lhe manipular os critérios de realização e avaliação da tarefa. Para que 

o aluno seja encarado como responsável pelo sua própria formação, tem, ele próprio, de 

tomar consciência das operações que intervêm na concepção e na redacção dum texto, e 

reflectir sobre as possibilidades que tem de poder realizar este trabalho nas melhores 

condições.   

Em síntese, vai permitir que ele seja colocado perante situações pedagógicas propiciadoras 

de uma partilha do saber, de uma maior autonomia, e vai diversificar as situações de 

trabalho e de comunicação, isto é, vai permitir que exista negociação com vista a uma 

avaliação. Avaliação que, na sua tripla forma – socialização dos textos, explicitação dos 

critérios e propostas de aperfeiçoamento dos textos – assume um papel central no processo 

de realização de um projecto de escrita. 
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3. Descrição da grelha(síntese) de avaliação da tarefa 2 

 

Numa última fase de colaboração das quatro professoras estagiárias com este trabalho de 

investigação, pedimos- lhes que corrigissem os trabalhos de expressão escrita produzidos 

pelos alunos, tendo- lhes sido fornecida uma grelha de registo/avaliação que deveriam 

preencher o mais completamente possível. 

Esta grelha (ver Anexos), além da indicação do professor/avaliador e da identificação da 

tarefa, estava organizada em oito (8) grandes campos, a saber: 

  

A- Forma do texto, distinguindo i-estrutura global e ii-organização do 

conteúdo/assunto ; 

B- Vocabulário, salientando i- adequação e ii- variedade; 

C- Características Gramaticais, com referência a i-estrutura das palavras, ii- 

estrutura frásica  e iii-coesão em/entre frases; 

D- Ortografia; 

E- Pontuação;  

F- Originalidade e adequação do conteúdo;  

Geral e Seguinte 28. 

 

Pretendíamos, com o recurso ao preenchimento desta grelha, atingir a objectividade 

possível numa tarefa de avaliação de um trabalho escolar escrito e fornecer ao aluno um 

conjunto de indicações didácticas facilitadoras de uma auto-correcção e aperfeiçoamento 

das suas performances; o feed-back fornecido ao aluno, sobretudo nos dois últimos 

campos, permitir- lhe-á posicionar-se face ao seu texto, numa perspectiva de diagnose, 

aperfeiçoamento/superação de dificuldades e de avaliação do seu percurso/progresso. 

Convém explicitar que, com o quadro “Geral”, pretendíamos um comentário global sobre 

o percurso e/ou progresso registado pelo aluno neste tipo de tarefa escrita; o quadro 

“Seguinte” destinava-se a ser preenchido com a indicação de todas as actividades de 

                                                                 
28 Embora na tradução inicial da grelha seja esta a terminologia utilizada, como podemos ver na cópia inclusa 
no corpo do trabalho, posteriormente considerámos mais adequada a sua substituição por “Apreciação 
Global” e “ Propostas de remediação e/ou enriquecimento/recomendações/sugestões”.   
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remediação e/ou enriquecimento, que pensamos adequadas e ajustadas às necessidades ou 

insuficiências detectadas. 

Passamos, agora, a descrever a forma como as várias professoras avaliadoras utilizaram 

esta grelha. 

 

A- Forma do Texto 

 

Professora A/ trabalhos 1, 2 e 3 

 

 Assim, a professora A, em A-i, sobre o texto 1 considera que “apresenta uma forma 

organizada e sequencial”, sobre o texto 2 refere que se trata de um “texto confuso que se 

demora mais no reconto do “corte da cabeça” demorando-se muito pouco na análise das 

mudanças”; sobre o texto 3 fez o seguinte registo “demora-se demasiado na descrição do 

acto do corte da cabeça, para depois acabar de forma brusca, recorrendo ao género de 

episódios”. Se o primeiro registo nos parece adequado a este item, porque apresenta um 

comentário positivo à organização global deste texto, pensamos que os comentários aos 

textos 2 e 3, porque se centram em aspectos de conteúdo textual, não fornecem ao aluno 

qualquer pista ou indicação explícita do que falhou neste aspecto, isto é, os alunos ficaram 

sem saber como os seus textos deveriam estar estruturados globalmente. 

Relativamente ao campo A-ii, esta professora, sobre o texto 1 diz ”inteligentemente 

imagina uma saída diferente para a personagem “escapar” ao castigo que lhe era 

destinado, transformando o monstro num ser humano com sentimentos e elaborando um 

final feliz até para os habitantes da aldeia” ; sobre o texto 2, registou “descreve com 

pormenor o diálogo estabelecido entre as personagens. No final, quando parece enveredar 

pela descrição das mudanças operadas na personagem, pára de repente.” ; sobre o texto 3 

salientou “baseia-se sobretudo num diálogo estabelecido entre o H. Sem cabeça e João 

Sem Medo. Esqueceu-se de evidenciar as mudanças operadas na personagem, tal como 

era indicado na tarefa.”. Parecem-nos comentários adequados e equilibrados, já que 

fornecem ao aluno indicações precisas sobre o que fez bem e sobre desrespeito de regras 

enunciadas na tarefa. 
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Professora B/ Trabalhos 4, 5 e 6 

 

No que diz respeito à estrutura global dos trabalhos, esta professora considerou-a “boa” 

no caso dos trabalhos 4 e 5; relativamente ao trabalho 6, aquela foi considerada 

“razoável, porque não se distingue os vários parágrafos”; quanto à organização do 

conteúdo, relativamente ao trabalho 4, afirma “; no trabalho 5, registou “a história sem 

uma sequência lógica”; o texto 6 “começa bem, mais na parte final a narração torna-se 

um pouco confuso”. 

Relativamente a estes registos, talvez seja oportuno interrogarmo-nos, em termos 

pragmáticos, se os alunos têm condições para tomarem consciência do que fizeram mal e 

se, com estas notas, conseguirão proceder ao aperfeiçoamento dos seus textos ou se, ainda, 

em situações futuras, produzirão textos criativos com mais qualidade, no que diz respeito à 

organização do conteúdo. 

 

Professora C /Trabalhos 7, 8 e 9 

 

Quanto à estrutura global dos textos, esta professora anotou, rela tivamente ao texto 7 

“texto um pouco redundante. O início mostrou-se prometedor mas nota-se uma quebra no 

discurso ao longo da composição”; o texto 8 mereceu o seguinte comentário “bom início. 

No entanto, denota-se uma certa regressão no encadeamento temát ico (talvez devido à 

falta de tempo) ; sobre o texto 9 opinou “ composição original que revela alguma 

imaginação por parte do aluno. Todos os acontecimentos referidos se desencadeiam de 

forma lógica e rigorosa, tudo parece ter uma função no desenrolar da acção e dos 

acontecimentos”; a organização do conteúdo mereceu os seguintes comentários: texto 7 

“O início da composição apresenta uma estrutura clara que tende a esbater-se”; texto 8 

“base original mas pouco desenvolvida no final”; texto 9 “Não obstante, o aluno revela 

algumas dificuldades a nível da expressão escrita”. 

Esta professora, relativamente aos textos 7 e 8, e porque se tratava da produção de um 

texto criativo/original, poderia ter evitado os segmentos adversativos nos seus comentários, 

já que estes criam nos alunos um certo desinteresse e desmotivação na execução deste tipo 

de tarefas; talvez pudesse enfatizar os aspectos positivos que encontrou nos textos ao nível 

da organização do conteúdo temático; quanto aos comentários ao texto 9, a referência às 
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dificuldades de expressão escrita do escrevente, quando se pedia uma apreciação descritiva 

da organização do conteúdo do texto, afigura-se-nos completamente desajustada e 

inadequada ao objectivo pretendido com este segmento de observação de trabalho escrito. 

Esta incorrecção denota que os professores estagiários, embora se esforcem por dominar 

algumas técnicas de análise e apreciação/correcção de textos escolares, revelam uma certa 

inconsistência na sua utilização; este aspecto é profundamente importante, se interiorizado 

pelo próprio, e seguido de uma reflexão e trabalho em equipa, para superação destas 

dificuldades que, afinal, todos nós, professores de Português, temos ou já tivemos. 

 

Professora D /Trabalhos 10,11 e 12 

 

Sobre a estrutura global dos textos, esta professora registou sobre o texto 10 “bastante 

boa. Divisão clara das diferentes partes do texto”; sobre o texto 11 “bastante boa” e 

sobre o texto 12 “razoável, apesar de resumir demasiado os acontecimentos (no 

desenvolvimento e na conclusão); quanto à organização do conteúdo, os textos mereceram 

os seguintes comentários: texto 10 “bastante boa; o conteúdo está claramente organizado, 

a evolução e/ou decorrer dos acontecimentos é-nos (e/ou são-nos ) explicitamente 

descritas(os)” ; texto 11” bastante boa: ordenação clara das diferentes partes do texto: 

introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, a última parte conta-nos muito pouco 

relativamente ao resto da composição. Os acontecimentos parecem ter sido precipitados, 

principalmente na última réplica de João Sem Medo; “Ah!... entendi... o teu fim. (talvez o 

factor tempo tenha contribuído para um final genérico, pelo menos que me pareceu 

genérico)” e sobre o texto 12 “o conteúdo é “pouco consistente”, pouco aprofundado, 

apesar da ideia inicial ser bastante interessante ( João Sem Medo torna-se num jogador de 

futebol). 

Em termos analíticos, poderemos começar a pensar que estaremos, provavelmente, na 

presença de uma professora/ avaliadora com um domínio bastante razoável da técnica de 

avaliação descritiva de trabalhos escolares; este facto poderá ficar a dever-se à maior 

qualidade destes trabalhos, o que facilita sempre o papel do professor-corrector-avaliador 

e/ou ao maior domínio da língua portuguesa desta professora ; a preocupação de proceder 

ao reforço positivo, através de marcas didactizantes, permitem aos alunos um 
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posicionamento mais nítido face aos objectivos e às competências que lhes são exigidas e 

que, por sua vez, conferem maior auto-estima aos escreventes. 

Convém realçar que, também nós, sentimos bastante dificuldade em separar, em termos de 

apreciação, a estrutura global do texto da organização do conteúdo/assunto, já que esta 

depende daquela. 

 

B- Vocabulário 

 

Professora A 

 

No campo B (Vocabulário), em i-adequação, sobre os vários textos, registou, 

respectivamente “ Boa adequação”(t. 1), “expressão escrita limitada”(t. 2) e 

“razoável”(t. 3) .Se o primeiro destes comentários nos parece aceitável, do ponto de vista 

didáctico, porque transmite ao aluno a ideia de que está no bom caminho, que o seu 

vocabulário foi seleccionado com propriedade e rigor e, globalmente, este reforço positivo 

dá segurança ao aprendente e permite- lhe adquirir uma certa auto-confiança, já o segundo 

comentário se nos afigura quase completamente ineficaz, em termos de didacticidade 

implícita ou explícita, isto é, não fornece ao escrevente pistas ou modelos a respeitar ou 

repetir; queremos, em termos empíricos, afirmar que “ isso já o aluno sabe”, ou seja, que o 

seu vocabulário e nível de expressão escrita não são muito bons já ele sabe, o que ele não 

sabe ou consegue determinar é como fazer melhor ou adquirir performances mais ricas 

e/ou adequadas, do ponto de vista linguístico; quanto ao terceiro comentário, parece-nos 

manifestamente insuficiente, já que não cumpre o objectivo pretendido, fornecer ao aluno 

elementos que lhe permitam situar-se num determinado patamar de realização e tomar 

consciência do percurso que lhe falta percorrer; estes dois últimos comentários afiguram-

se-nos, pelas razões expostas, de ineficácia quase absoluta. Relativamente ao sub-campo ii-

variedade , sobre o texto 1 registou-se “reforço demonstrado na argumentação das 

personagens e utilização de variados objectivos na expressão dos sentimentos das 

personagens” ; acrescentou-se, ainda, em “N.B. confundiu ao com no”; do ponto de vista 

do que se pretendia dizer ao aluno neste sub-campo, este comentário apresenta-se-nos algo 

confuso, porque não se descortina facilmente o que se pretende comunicar ao aluno, e 

bastante vago ou impreciso, carregado mesmo de forte ambiguidade; não se centra no 
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campo da riqueza e variedade vocabulares, pelo que se revela bastante ineficaz para o 

aluno; sobre o texto 2, registou-se “algum esforço em qualificar substantivos com 

adjectivos”; continuamos a notar, por parte da professora correctora, alguma dispersão, 

talvez algum desconforto em lidar com esta grelha, pelo menos em alguns campos ou sub-

campos; pensamos não ter havido um trabalho suficiente de interiorização da estrutura e 

objectivos parcelares desta grelha de observação/ avaliação ; provavelmente, também a 

professora não sabe com exactidão o que se pretende dela, em termos de registos escritos, 

nos vários campos ; nota-se, por vezes, um certo “desnorte” e uma certa falta de 

maturidade, em termos globais, para não dizer falta de técnica de registos didácticos; sobre 

o texto 3, registou-se “ demonstra algum esforço na selecção dos substitutos para a 

cabeça e na pertinência do diálogo”; com este comentário bipartido, pensamos 

materializar-se o que atrás ficou explicitado, isto é, a professora, na primeira parte do 

comentário, revela alguma precisão, já que focaliza com exactidão o objectivo deste 

registo, no que diz respeito à variedade de vocábulos encontrados como substitutos do 

significante “cabeça”, o que revela, por parte do aluno, uma certa preocupação com a 

variedade vocabular, mas, na segunda parte, ao referir-se à “pertinência do diálogo”, 

voltamos a estar perante a dispersão, o vago, o impreciso; será que o aluno percebeu o que 

a professora quis transmitir? Será que a professora tem consciência do que, 

objectivamente, pretendeu comunicar ao aluno? As respostas a estas e outras questões 

encontrarão eco, mais à frente, quando procedermos à inventariação das necessidades de 

formação dos professores de língua materna, no que diz respeito à didáctica do ensino da 

escrita, em contexto de sala de aula, e à elaboração do Roteiro/Guião que deverá orientar a 

reflexão e tratamento pragmático destas questões, materializadas num eventual momento e 

espaço de formação para professores de PLM.  

 

Professora B 

 

Relativamente à adequação, esta professora teceu os seguintes comentários; “razoável” 

(t.4) ; “um pouco limitada” (t.5) e “usou uma linguagem vulgar/familiar”. Se bem que 

este campo de observação e análise textual não permita uma grande diversidade de 

comentários, o professor corrector pode sempre exemplificar ao aluno a substituição 

adequada de certo vocabulário usado indevidamente ou com falta de propriedade; só desta 
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forma o escrevente poderá reflectir sobre a inadequação do seu vocabulário e reconhecer 

eficácia expressiva ao vocabulário proposto pelo “leitor “ do seu texto. 

Quanto à variedade vocabular, a professora B registou o seguinte: “pouca variedade” (t. 

4) ; “Pouca variedade. Há repetições de palavras.” (t. 5) e “algum esforço em qualificar 

substantivos com adjectivos” (t. 6). Se o primeiro comentário se nos afigura de eficácia 

didáctica quase nula, os segundo e terceiros afiguram-se-nos tentativas muito ténues de 

fornecer ao aluno um reforço positivo pelo seu trabalho; no entanto, não concretizam, não 

focalizam e, consequentemente, não dizem ao aluno como poderia ter feito; quando se diz 

ao aluno que o seu texto contém repetições de palavras não estamos a dizer- lhe nada de 

novo, mas se lhe dissermos que no caso X em vez de repetir a mesma palavra ele poderia 

ter recorrido, por exemplo à palavra Y, ele vai perceber o que nós queríamos transmitir- lhe 

e, provavelmente, na reformulação do seu trabalho e em trabalhos futuros ele saberá o que 

fazer para que os seus textos sejam mais “ricos”, do ponto de vista da adequação e 

diversidade vocabulares. 

 

Professora C/Trabalhos 7, 8 e 9 

 

No que diz respeito à adequação vocabular, esta professora registou o seguinte: 

“razoável” (t. 7) ; “algumas incorrecções e por vezes utilização de termos pouco 

adequados. Razoável na globalidade.” (t. 8) ; “Vocabulário adequado e diversificado. O 

aluno conseguiu transmitir, através de termos utilizados ideias originais num contexto, 

igualmente, original” (t.9). Como já foi por nós referido, pensamos que o primeiro registo 

“razoável” pouco ou nada comunica ao aluno, sob o ponto de vista de remediação do seu 

texto; a referência a aspectos genéricos, não exemplificados, do tipo “algumas 

incorrecções...”, também não fornecem ao escrevente capacidade de auto-reflexão sobre as 

suas insuficiências a nível do discurso escrito; a possível confusão entre adequação e 

originalidade pode constituir factor de dispersão do aluno, aquando da reescrita do seu 

texto. 

Quanto à variedade , a professora fez os seguintes comentários: “ razoável” (t. 7) ; 

“alguma variedade. Originalidade no vocabulário utilizado; “Não perdes pela demora” e 

“espera que já levas” (t. 8) ; “Não obstante, sublinham-se algumas expressões pouco 

adequadas ao contexto (ex: rolo de papel higiénico a fazer de megafone)” (t. 9). Se o 
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segundo destes três comentários nos parece bastante adequado por constituir um óptimo 

reforço positivo para o aluno, o terceiro afigura-se-nos de eficácia duvidosa, já que, para 

além do reparo negativo, não apresenta, exemplificativamente, uma proposta alternativa, 

por parte do professor-avaliador. Também não concordamos com a parte introdutória do 

comentário “Não obstante...”, pelo que pode acarretar para o autor do texto e pelo 

equívoco que a elipse pode constituir na descodificação por parte do escrevente. 

 

Professora D/Trabalhos 10, 11 e 12 

 

Relativamente ao primeiro sub- item, adequação, esta professora-avaliadora averbou os 

seguintes comentários: “vocabulário adequado, mas por vezes, algo limitado” (t. 10); 

“bastante adequado” (t. 11) ; “suficiente”. Se bem que medianamente esclarecedor 

quanto a um nivelamento numa escala de avaliação generalista, este último comentário 

parece-nos pouco clarificador em termos concretos do que se pretende saber sobre 

adequação vocabular, ao tema, à situação descrita, à intriga, ao tipo de texto, etc. ; quanto 

ao primeiro, temos vindo a propor a necessidade de situar e exemplificar, sem o que o 

escrevente jamais terá referências que lhe permitam melhorar e aperfeiçoar a sua escrita e 

os seus textos. 

 

C- Características gramaticais 

 

Professora A/Trabalhos 1, 2 e 3 

 

No campo C (Características gramaticais), em i-estrutura e ordem das palavras, o texto 

1 mereceu o seguinte comentário “estrutura das palavras e ordem muito boa; alternância, 

frases coordenadas e subordinadas”; pela natureza e tipo de registos, pensamos que a 

professora identifica largamente a construção deste texto com os seus modelos do que deve 

ser “um bom texto” e “um texto criativo”; mas será que o aluno tem consciência disso ou,  

apenas episodicamente, se aproximou, embora inconscientemente, do modelo da 

professora; esta questão deverá merecer a nossa atenção em momento posterior; 

consideramos desajustada, neste espaço, a referência à coordenação e subordinação de 

frases; relativamente ao texto 2, referiu-se “revela dificuldades”; oferece-se-nos perguntar 
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“Quais?”; como se espera que o aluno saiba quais as suas verdadeiras dificuldades e como 

poderá ele ultrapassá- las constitui outra questão que gostaríamos de ver respondida; aliás, 

pensamos, neste momento, que teria sido desejável, do ponto de vista da supervisão 

pedagógica, que as várias professoras correctoras/avaliadoras tivessem, em conjunto, sido 

confrontadas, no final do processo, com uma reflexão interactiva sobre todo o processo e 

respectivo produto; quanto ao texto 3, registou-se “bastante organizada; respeita as 

marcas do diálogo, atribuindo-lhe um carácter oral com o recurso a interrogações e 

interjeições”; comentário globalmente adequado, com um grau apreciável de reforço 

positivo; no campo ii-estrutura frásica, sobre o texto 1, “ construída de forma corrente e 

correcta”; sobre o texto 2, “tenta por vezes recorrer a frases complexas, mas estas não 

são conseguidas pelo facto de não conseguir utilizar os tempos verbais de forma 

adequada” ; sobre o texto 3, “boa articulação”; quanto ao primeiro comentário, pensamos 

que globalmente está correcto e ajustado, se bem que vislumbremos alguma ambiguidade 

na utilização do adjectivo “corrente”; na análise do segundo comentário, pensamos estar 

perante alguma confusão por parte da professora, já que este registo remete-nos para o sub-

campo seguinte, relacionado com a coesão interfrásica; o terceiro comentário, 

empiricamente falando, diz tudo e não diz coisa alguma, isto é, se por um lado parece 

querer dizer que neste aspecto da construção textual o escrevente está em boa forma, não 

apresenta deficiências, por outro, podemos perguntar se com este comentário o aluno tem 

consciência daquilo que se esperava dele, se ficou a saber como se deve escrever para obter 

uma boa sintaxe da frase; no sub-campo iii-coesão em/entre frases, sobre o texto 1, 

“coesão entre frases bem conseguida. O texto é coeso”; pensamos que a referência à 

coordenação e subordinação das frases, registada sobre este mesmo texto, em C-i, caberia 

obrigatoriamente neste sub-campo; o comentário deveria e poderia ter sido mais 

ambicioso; sobre o texto 2, “dificultada pela falta de concordância entre os tempos 

verbais o que torna o texto confuso. A selecção das preposições e pronomes não é a 

melhor.”; comentário algo confuso e inadequado, já que não permite ao aluno posicionar-

se claramente nesta competência discursiva; comentário globalmente direccionado para o 

sub-campo i-estrutura e ordem das palavras; sobre o texto 3, “boa e adequada ao tipo de 

texto”; sem dúvida, um reforço positivo circunstancial, no entanto, este tipo de 

comentários globais, sem qualquer exemplificação pontual, corre sempre o risco de nada 

transmitir ao aluno sobre o que e como deveria ter feito; a professora correctora poderia, no 
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próprio texto do aluno, evidenciar/destacar uma opção deste, no que diz respeito a este 

item de análise. 

 

Professora B/Trabalhos 4, 5 e 6 

 

Relativamente aos três sub-itens em análise, esta professora registou o seguinte, e 

respectivamente aos trabalhos escolares em questão: i- estrutura e ordem das palavras; 

“boa” (tx.s 3 e 4) e “ pouca variedade, limitada. Algumas repetições.” (t. 6) ; ii-estrutura 

frásica; “razoável” (todos os textos) ; iii-coesão em/entre frases: “boa” (txs 4 e 5) e 

“razoável” (t. 6). Se os comentários “boa” e “razoável” se nos afiguram correctos e 

ajustados à apreciação dos aspectos em questão, a referência à “pouca variedade”, 

limitação e repetições vocabulares parecem-nos completamente deslocadas, logo, 

desajustadas; o que estava em avaliação, no que diz respeito aos aspectos gramaticais, era a 

escrita correcta das palavras, o saber escrever correctamente as palavras, o domínio da 

estrutura frásica, o recurso inadequado à frase simples, o uso ou não de conectores, o 

recurso ao pronome em referência inter- frásica, a ambiguidade ou ausência dela no seio 

das frases ou entre as frases ou, simplesmente, a ausência de coesão num texto. Parece-nos 

que podemos inferir que a professora-avaliadora estará pouco familiarizada com todos 

estes mecanismos de análise e avaliação de um texto escolar, daí a insuficiência de 

registos; como não tem a certeza do que avaliar, opta por uma estratégia de registos 

neutros, não comprometedores. Esta explicação, a ser validada, e pensamos não andar 

muito longe do desconforto de uma grande maioria dos professores estagiários de 

Português, no que diz respeito à correcção e avaliação descritiva dos trabalhos produzidos 

pelos seus alunos, só legitima progressivamente a aposta que entendemos dever ser feita, 

no que diz respeito a uma didáctica efectiva da correcção do texto escolar, e de uma ampla 

reflexão desta temática junto dos profissionais responsáveis pelo ensino do Português, 

língua materna; claro que esta necessidade de formação tem pertinência acrescida, no caso 

dos professores estagiários, que poderão amadurecer bastante com a frequência de uma 

oficina de escrita, isto é, colocando-se eles no papel de escreventes, de produtores de textos 

que se destinam a posterior trabalho de avaliação e reflexão.  
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Professora C/Trabalhos 7, 8 e 9 

 

Esta professora, no item –i, registou respectivamente o seguinte: “bastante boa”, 

“razoável. Repetição desnecessária da conjunção “e”.” e “(palavras longas, curtas, 

monossílabas, dissílabas, palavras “difíceis”, “fáceis”...) “. Relativamente à parte final do 

segundo comentário consideramo-la deslocada, já que faria sentido no item seguinte, 

estrutura frásica; o último comentário afigura-se-nos bastante impreciso, vago, 

inconsistente e mesmo estranho, uma vez que não vislumbramos os seus objectivos ou 

enfoques e, provavelmente, o aluno avaliado também não; no item –ii, comentou: 

“algumas dificuldades a nível da construção frásica nomeadamente quando se trata de 

frases complexas”, “ tendência para construção de frases demasiado longas” e “É a este 

nível que o aluno parece apresentar mais dificuldades. Com efeito, algumas palavras 

(artigos, pronomes, etc..) não são correctamente utilizados.”. Também aqui as 

características predominantes do registo anterior se vão repetindo: a imprecisão, a 

generalização, a não exemplificação, etc.; finalmente, no item –iii, a professora registou o 

seguinte: “algumas falhas a nível gramatical. Coesão em/entre frases razoável.” ; 

“alguma dificuldade em ligar as frases entre si mediante as ideias que deseja expressar” e 

“ As frases aparecem bem interligadas apesar de, por vezes, o aluno ter alguma tendência 

para a construção de frases muito longas e pouco pontuadas”. Neste terceiro comentário, 

a professora-avaliadora aproximou-se muito do que deve ser um comentário didactizante; 

deveria, no entanto, situar o aluno, exemplificar e evitar o “alguma tendência” que poderá 

apresentar-se ao aluno como uma marca sua da qual dificilmente se poderá “livrar” ; estas 

generalizações, bastante típicas dos professores, devemos confessá- lo, podem constituir-se 

como potencialmente estigmatizadoras e inibidoras de esforço de aperfeiçoamento; a 

eventual e subjectiva carga de “fatalidade” revelam-se sempre perigosas, em contexto de 

ensino e aprendizagem. 

 

Professora D/Trabalhos 10, 11 e 12 

 

Neste campo de análise, esta professora comentou o seguinte: no que diz respeito à 

estrutura e ordem das palavras “incorrecção no que diz respeito ao rigor na utilização 

de certas palavras e/ou expressões; “... pensou um bocado e disse...” / “...porque tinham 
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tirado a cabeça mas não o coração” / “viu mais de perto as suas conclusões...” ; 

predomina a utilização de palavras “fáceis”. Alguma “desordem” de certas palavras e/ou 

expressões; “... pensou que a sua mãe devia estar muito triste e toda a população da 

aldeia.” (t. 10) ; “ razoável. Encontram-se várias repetições “desnecessárias” à 

compreensão do texto, nomeadamente os artigos “ele” e “tu”, a “desordem” do pronome 

reflexo: “... depois de ter tentado se “safar”...; a Ana sente certas dificuldades em 

distinguir a ortografia da 2ª pessoa do singular do pretérito perfeito e  a de um pronome 

reflexo que acompanha um verbo: “... tentamos bloquear-te “ / “...já decidis-te? “ (t. 11) ; 

“ predomina a utilização de palavras “simples” ; alguma contradição da aplicação de 

expressões: “ João Sem Medo opta pela condição imposta... lhe propôs... felicidade.” (t. 

12) ; relativamente à estrutura frásica, “ por vezes confusa quer pelas repetições, quer 

pela incorrecta utilização de certas estruturas; “ João Sem Medo pensou que era para as 

pessoas que queriam ficar com os músculos mais fortes” / “ Havia uma coisa...” (t. 10) ; “ 

satisfatória. Porém, alguma dificuldade aquando da construção de frases mais complexas, 

mais longas, contendo várias ideias e/ou acções.” (t. 11) ; “ muitas dificuldades na 

construção de frases complexas. Repetições de conjunções; “e” (nomeadamente, no início 

das frases, na enumeração de ideias e/ou acções. Utilização do presente/algumas 

dificuldades na utilização dos tempos verbais). “ (t. 12) ; quanto à coesão em/entre 

frases, registou “razoável. Porém a incorrecção de certas estruturas frásicas contribuem 

para uma certa confusão. O Nicolau também poderia utilizar palavras de ligação entre as 

frases. “ (t. 10) ; “ satisfatória. A falta de coesão verifica-se principalmemte nas frases 

mais longas, complexas, onde várias ideias e/ou acções são expostas, por ex: “Antes de 

teres aceitado... uma bola de futebol, ténis, etc. “ (t. 11); “ alguma confusão a nível da 

descrição explícita, devido a algumas repetições, a utilização incorrecta de certas 

estruturas frásicas.” (t. 12).  

Como parece facilmente perceptível, esta professora esforça-se por comunicar lago ao 

aluno, isto é, tenta fornecer algum feed-back ao escrevente, procura justificar a notação 

qualitativa proposta para o trabalho escrito. No entanto, afigura-se-nos que o faz quase 

sempre evidenciando os pontos menos conseguidos do trabalho de produção escrita; este 

reforço negativo geralmente desmotiva o aprendente; assim, todos estes registos são muito 

importantes para que o aluno possa focalizar as suas insuficiências e saber o que deve 

melhorar, a professora podia ter encontrado algo no texto que merecesse um reforço 
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positivo, o que se nos afigura muito mais eficaz do ponto de vista pedagógico. Desta 

forma, o aluno, não sendo confrontado com um comentário completamente ou quase 

completamente insuficiente, terá vontade de continuar a trabalhar para atingir um patamar 

qualitativamente mais elevado, isto é, o seu texto tem alguns aspectos menos conseguidos 

mas foi “elogiado” em alguns outros, por isso é preciso continuar a esforçar-se para 

melhorar e aperfeiçoar os seus trabalhos escolares. 

Esta professora, se bem que haja a registar segmentos ambíguos, que podem não ser 

devidamente interpretados e assimilados pelos alunos, na globalidade, apresenta um 

desempenho bastante razoável na técnica de análise descritiva dos trabalhos escritos 

produzidos em contexto de aula.  

 
D- Ortografia 
 
 
Professoras A, B, C e D 

 

Este campo de observação mereceu da professora A os seguintes registos: "muito boa "(t. 

1); "alguns erros "(t. 2)   e "registam-se apenas alguns erros de acentuação "(t.3). A 

professora B registou os seguintes comentários; "alguns erros" (t. 4) ; "boa, poucos erros. 

Ainda tem dificuldade em utilizar o modo conjuntivo. Esqueceu-se de um acento numa 

palavra." (t. 5); "muitos erros" (t. 6). 

A professora C descreveu do seguinte modo este item de análise; "boa. Apenas algumas 

falhas na conjugação de verbos" (t. 7) ; "algumas incorrecções a nível da ortografia de 

tempos verbais" (t. 8); " alguma dificuldade a este nível. Contudo, o aluno demonstrou ter 

feito muitos progressos a este nível"( t. 9). 
A professora D apresentou as seguintes propostas de apreciação deste aspecto "suficiente. 

Todavia, deve ter em atenção alguns erros cometidos por descuido, nomeadamente na 

concordância em número" (t. 10) ; "verificam-se alguns lapsos a este nível: na escrita dos 

tempos verbais -.... 'já decidis-te??.... "/.... "tirar a cabeça e por   uma   bola   de   

futebol....  ;   grafia   do   som   (s):...."conservar "..../... "espécie "..../.... "quiseres "..../.... 

'fosse".... (t. 11) e" razoável"  (t. 12). 

Neste campo, e analisando globalmente todos os registos efectuados pelas diversas 
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professoras estagiárias 23, atingimos uma certa complementaridade e exemplificação do 

que nos parece mais e menos adequado neste tipo de comentários descritivos; devemos 

assinalar os erros ou incorrecções ortográficas, indicar a sua matriz, referir ou evidenciar a 

sua gravidade ou fazer referência ao seu carácter "acidental", ocasional ou recorrência 

sistemática; por exemplo, os registos "muitos erros" ou "razoável" quase nada dizem ao 

aluno, pelas razões já anteriormente explicitadas. 

 
E- Pontuação 
 
 
Professoras A, B, C e D 

 

Relativamente a este aspecto de análise e observação dos textos escolares em questão, as 

várias professoras estagiárias registaram o seguinte, respectivamente  "bastante boa" ; 

muitas dificuldades que acrescem mais falta de rigor no texto" , "utilização correcta das 

reticências e pontos de exclamação e interrogação que conferem ao texto um carácter de 

oralidade ao texto" ( Professora A, textos 1, 2 e 3 respectivamente) ;"tentar não elaborar 

frases tão compridas e usar mais a vírgula e o ponto afim de estabelecer um limite" ; 

"boa" ; "esquecimento de alguma pontuação em algumas frases e exagero noutras" 

(Professora B, textos 4, 5 e 6 respectivamente); "algumas dificuldades quanto à utilização 

de vírgulas. Deve construir frases mais curtas"; "algumas dificuldades relativamente ao 

posicionamento de vírgulas" '. "o aluno nem sempre respeita as regras de pontuação. 

Utiliza muito raramente os dois pontos" (Professora C, textos 7, 8 e 9 respectivamente); 

"deve ter um certo cuidado com a utilização das pausas finais e/ou "semifinais" 

principalmente) ; "bastante dificuldade na correcta "aplicação da pontuação" ; ausência 

de pontuação"; "razoável" (Professora D, textos 10, 11 e 12 respectivamente). 

Neste campo, as professoras estagiárias tinham um excelente momento de revisão e 

eventual sistematização das principais regras de pontuação, evidenciando a sua 

extraordinária importância para a construção e compreensão do texto; poderiam ter 

proposto outras formas mais adequadas e expressivas de pontuar o texto; as diversas 

                                                                 
23 Optámos neste ponto e nos seguintes, ao contrário do que fizemos nos itens anteriores, por agrupar os comentários de 

todas as professoras estagiárias, porque pareceu-nos ser mais funcional a leitura do texto. 
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funções específicas de cada sinal de pontuação poderiam ter sido alvo de alguma atenção; 

de notar que uma professora (PB) esboçou por mais de uma vez este propósito. 

 
F- Originalidade e adequação do conteúdo 
 

Com este ponto, chegámos ao limite da possibilidade de avaliação. Atendendo à 

dificuldade de definição de critérios para a originalidade, tendo em conta a subjectividade, 

tanto do professor, como do aluno, afigura-se-nos difícil sugerir critérios universais para 

avaliação deste aspecto; no entanto, pensamos não ser impossível um dado professor 

avaliar um dado trabalho de um aluno específico, de lhe atribuir uma notação numa dada 

escala ; cabe ao professor decidir, em função do conhecimento que possui do aluno, como 

(ou se) avaliar este aspecto da escrita. 

Apesar de todas estas dificuldades sentidas, nomeadamente na definição dos conceitos 

envolvidos (originalidade e adequação), pensamos ter dado já alguns contributos mais ou 

menos balizados da noção de originalidade (Cf. Introdução ). Contudo, gostaríamos de 

desenvolver um pouco mais este assunto com base nas afirmações das participantes no 

estudo. 

De facto, este aspecto de análise textual (originalidade) é referido de forma vaga e 

hesitante pela professora D, quando confrontada com a questão: "O que é para si ser 

original? Como reconhece originalidade num trabalho?", ao que ela responde: "É....pegar, 

talvez, nas coisas que existem e dar-lhes um toque pessoal e fazer com que elas sejam 

vistas ou sentidas de maneira diferente". Um pouco mais à frente, no Seminário (cf. página 

4), a mesma professora volta a afirmar: "Há criatividade quando há originalidade, quando 

é pessoal, quando é diferente... Pode-se inventar ou pega-se naquilo que já existe e....".  

Segundo esta opinião, parece que nos podemos situar, no que diz respeito à originalidade, e 

como referimos anteriormente, num nível em que o efeito surpresa e o maior ou menor 

afastamento relativamente àquelas que são as experiências do professor /receptor/avaliador 

do texto são determinantes para definir se um texto é ou não original. Acresce que também 

a professora B afirma que reconhece a criatividade quando o aluno "Tem uma ideia, sei lá, 

tem uma opinião diferente em função do tema. No que diz respeito à noção de adequação, 

quando interpeladas, as professoras estagiárias definem-na assim ( cf. páginas 8/9 do 

Seminário): 
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AE- E o que é para vocês adequação ao tema? 
 
PC- Talvez, fugir um bocadinho, mas não muito. (...) É alargar a imaginação, dar azo à 
imaginação, deixar que ela voe um bocadinho, mas não ultrapassando certas fronteiras e 
barreiras. (...) E uma linha directora do.... ao início ao fim se veja que...., mesmo se no 
início o aluno não respeita perfeitamente o tema, depois pode ir mediante o 
desenvolvimento.... 
 
PD- Mas neste trabalho não sei... a imaginação pode ir muito longe.... e o que se pede é 
inventar um sinal diferente para o 11º capítulo.... a partir daí podem fazer o que eles 
quiserem. 
PC- Mas acho que tinha antes.... o capítulo tinha antes.... 
 
AE- Então, o que é que vos pode levar.... partimos do princípio que, nessa perspectiva, 
qualquer trabalho que vos possa aparecer está adequado, o conteúdo está adequado? 
 
PA- Não, porque tinha lá:.... "Não te esqueças de referir as mudanças da personagem. " 
poucos foram os alunos que referiram as mudanças da personagem. Eu achei, pronto, que 
não era respeitar a tarefa que tinha sido indicada...." 
 

O segmento destacado, que traduz a representação de duas das professoras sobre 

adequação, sugere-nos alguns comentários: embora no início do discurso da PC possamos 

não vislumbrar a delimitação clara de originalidade e adequação, afigura-se-nos que a 

ideia de adequação tem a ver com dois aspectos essenciais: por um lado, e como já 

anteriormente apontámos, fundamentadas no que sobre o assunto refere Albuquerque 

(1992), adequação tem a ver com as expectativas que o professor cria relativamente ao 

texto que o aluno constrói, isto é, quando o professor solicita uma tarefa escrita elabora 

para si próprio uma ideia bem clara do que espera que o aluno realize; por outro lado, 

parece-nos que a ideia de adequação se relaciona com a natureza da tarefa pedida. Neste 

caso, havia uma matriz textual à qual era necessário dar continuidade, respeitando os 

mecanismos textuais  já iniciados, como também já afirmámos noutro momento deste 

trabalho (Capitulo II – parte II) facto que não se nos afigura de todo irrelevante, quando 

falamos de adequação, para, pelo menos, duas das professoras estagiárias participantes no 

estudo. 
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Aceitando como válidos estes pressupostos, convém acentuar uma vez mais a importância 

da definição de critérios e a discussão das tarefas a realizar junto dos alunos. 

 

 
Professora A 
 

Relativamente a este tópico de análise, esta professora registou o seguinte: "texto bastante 

original na medida em que, de forma inteligente, tenta encontrar uma saída para a 

personagem; transforma o monstro em ser humano; a argumentação das personagens está 

bem organizada." (t. 1) ; "pouca: as mudanças pela operação são apenas abordadas." (t. 

2) ; "pouco original embora tenha um principio interessante e um diálogo bem iniciado." 

(t. 3). 

De realçar, nos registos desta professora, uma preocupação em reforçar positivamente o 

autor do texto 1, através de uma notação positiva ; no entanto, parece-nos ser inadequada a 

última parte do comentário, sobre a organização do discurso das personagens; o 

comentário sobre o texto 3 não nos parece atingir os objectivos propostos, isto é, afigura-

se-nos que o objectivo central da professora era transmitir ao aluno a ideia de que estaria 

no bom caminho, que com um pouco mais de esforço, talvez conseguisse um trabalho 

bastante melhor; duvidamos que este comentário cumpra este objectivo junto do 

escrevente, já que não especifica, não concretiza, não descreve o que é considerado 

"interessante" e "bem iniciado"; a professora poderia ter sugerido ao aluno alguns aspectos 

que, no seu texto, melhorariam em termos de originalidade e adequação ao tema proposto. 

 

 
Professora B  
 

Sobre os textos 4, 5 e 6, esta professora registou o seguinte, respectivamente: "bastante 

original"; "pouca originalidade. Não há continuidade do uso da medalha que é inserida 

no final da história."; pouca originalidade. O final da história torna-se um pouco 

confuso." 

De entre os vários segmentos de análise propostos por esta professora para a avaliação 

deste aspecto nos textos 4, 5 e 6, realçamos o comentário ao texto 5, em que é focalizada 

uma sequência narrativa concreta em que poderia ter sido introduzida alguma 
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originalidade, de acordo com a perspectivação subjectiva da professora; o aluno, ao 

proceder à reformulação do seu texto, tem pelo menos uma pista, um elemento que pode 

aperfeiçoar; estes traços descritivos didactizantes permitem ao aluno saber o que e como 

alterar no seu texto, por forma a torná- lo mais rico, mais bem estruturado, mais original. 

 
Professora C 

 

Esta professora propôs os seguintes comentários para os textos 7, 8 e 9, respectivamente: 

”final muito previsível e desprovido de qualquer tipo de originalidade."; "conteúdo 

adequado. Originalidade nos termos utilizados e no facto de ter encontrado outro 

elemento que acompanhe João Sem Medo."; "texto muito original, apesar do aluno ter 

podido explorar de forma mais profunda o assunto. O Francisco conseguiu abstrair-se de 

tudo o que lhe tinha sido transmitido nas aulas, acerca do romance, e criar uma história 

diferente guardando o humor e a honra que José Gomes Ferreira transmite em "Aventuras 

de João Sem Medo". A fantasia está sempre presente o que permite conceder uma 

continuação lógica ao que já tinha sido escrito pelo autor.". 

Pensamos que o primeiro comentário é demasiado árido e deveras penalizador para o 

aluno; dificilmente este aluno terá vontade ou motivação posteriores para o 

desenvolvimento de actividades de expressão escrita ; parece- nos que teria sido preferível 

a professora estagiária ter seleccionado um ou noutro aspecto textual e sugerir ao aluno 

qualquer tipo de desenvolvimento ou progressão narrativa; o terceiro comentário é 

aparentemente muito rico e diversificado, mas afigura-se-nos desnecessariamente longo e 

pouco conciso; no entanto, do ponto de vista pedagógico-didáctico pensamos que encoraja 

os escreventes para a produção e reformulação de textos escritos em sala de aula. 
 
Professora D 
 
Os textos 10, 11 e 12 mereceram, da parte desta professora, os seguintes comentários: 

"bastante boa" ; "bastante satisfatória" e " suficiente: poderia ter sido mais aprofundada" 

.Os primeiro e segundo comentários enfermam de insuficiência de feed-back ao aluno 

escrevente; se bem que constituam notações positivas, pelo seu vazio de conteúdo 

descritivo nada favorecem junto do aluno o desenvolvimento de técnicas de construção 

original de um texto criativo; o terceiro comentário sugere necessidade de aprofundamento 
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do texto do aluno, mas nada sugere ou diz quanto à forma de alcançar este objectivo 

 
Apreciação Global 
 

Após a análise exaustiva dos trabalhos escritos, aspecto por aspecto, passamos a um 

momento de análise global, evidenciando eventuais progressos efectuados pelo aluno, 

relativamente a trabalhos realizados em momentos anteriores. 

 
Professora A 
 
Sobre os textos 1, 2 e 3, esta professora elaborou os seguintes comentários globais: 

"continua com um nível bastante bom" ; "uma pequena melhoria a nível da organização 

textual, mas a falta de ordem semântica e sintáctica mantém-se"; "deixa um pouco a 

desejar dada a qualidade do trabalho que tem vindo a desenvolver" . 

Globalmente, parecem-nos comentários adequados, tendo em vista o objectivo deste 

momento de avaliação global, em referência ao percurso do aluno ao longo do ano; no 

entanto, o segmento do comentário ao trabalho 2 que se refere à manutenção da falta de 

ordem semântica e sintáctica parece-nos carecer de uma explicação descritiva; só assim o 

aluno saberá em concreto a que se está a referir o professor, ou seja, só desta forma o 

escrevente poderá tomar consciência e materializar a sua dificuldade, para assim poder 

reflectir sobre ela, e consequentemente, tentar superá-la. 

 
Professora B 
 

Esta professora, sobre os trabalhos 4, 5 e 6, fez os seguintes comentários: "melhoria na 

ortografia e também na originalidade"; "Poucos erros, mas deveria tentar utilizar um 

vocabulário mais variado para acabar com as repetições" ; "revela algumas dificuldades 

na globalidade da composição". 

Só o primeiro comentário se reporta ao percurso do aluno e do progresso efectuado; os dois 

comentários seguintes limitam-se a urna apreciação muito globalizante deste trabalho, o 

que é manifestamente insuficiente face aos objectivos deste campo de avaliação. 
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Professora C 
 

Esta professora apenas fez uma apreciação, relativamente ao trabalho 9 "composição 

bastante boa. O aluno demonstrou ter feito bastantes progressos, tanto a nível vocabular 

como a nível da construção frásica, relativamente aos trabalhos anteriormente 

apresentados"; sobre os trabalhos 7 e 8 nada registou. 

O único comentário feito por esta professora parece-nos adequado e globalmente 

satisfatório, porque refere e evidencia aspectos que constituem os pontos considerados 

mais conseguidos, do ponto de vista da composição do texto escrito, e salienta a franca 

progressão que o escrevente apresenta, relativamente a trabalhos anteriores; sobre a 

ausência de qualquer comentário sobre os textos 7 e 8, pensamos ser francamente 

desencorajador para os alunos; como interpretarão eles este silêncio?; facilmente o 

professor estagiário encontraria algo a dizer a estes alunos sobre as suas performances, 

sobre os aspectos mais e menos conseguidos nos seus textos; provavelmente, o vazio de 

comentário será mais penalizador para o autor do texto do que um comentário menos 

positivo, mas devidamente circunstanciado e fundamentado. 

 
Professora D 
 

Sobre os textos 10, 11 e 12, a professora estagiária propôs as seguintes notas descritivas: 

"apresentação bastante clara da forma do texto (todavia, também poderia ter utilizado 

com mais frequência algumas palavras de articulação a fim de tornar o texto mais 'fluido" 

e encadeado. Texto muito rico pelo seu tratamento original, reflectindo uma profunda 

sensibilidade. A grande timidez e inibição do Nicolau impede-o muitas vezes de participar 

e de progredir"  (texto 10) ; "melhoria no que concerne à forma do texto (organização 

mais clara das diferentes partes dó texto assim como dos conteúdos/assuntos) e o 

tratamento pessoal do tema a desenvolver (originalidade) porém, a última parte poderia 

ter sido mais aprofundada principalmente para melhor compreensão e "satisfação" do 

leitor)"  (texto 11) "composição demasiado genérica pouco aprofundada; os 

acontecimentos precipitam-se); a ideia principal é interessante mas não foi aprofundada". 

Esta professora tem revelado bastante preocupação no e com o "material" de avaliação 

fornecido ao aluno, isto é, procura apresentar comentários descritivos que digam algo ao 

aluno, que exemplifiquem aspectos mais ou menos atingidos pelo escrevente; apresenta um 
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bastante razoável desempenho na técnica de avaliação qualitativa e descritiva; 

provavelmente, esta professora entendeu cingir-se ao comentário global dos trabalhos 

presentes; ficou assim por cumprir o objectivo principal deste campo de análise: a 

progressão/regressão dos alunos, comparativamente a desempenhos anteriores. 

 
Propostas de remediação e/ou enriquecimento/recomendações/sugestões 
 
 
Professoras A, B, C e D 

 

Terminada a fase de avaliação global dos trabalhos, feita referência à progressão/regressão 

do aluno, comparativamente a um passado recente, importa agora ajudar o aluno a saber o 

que fazer para melhorar a qualidade do seu trabalho, a conhecer actividades de remediação 

e/ou enriquecimento, com vista à superação das suas deficiências, diagnosticadas pelo 

professor-corrector-avaliador do seu trabalho escrito. 

Vamos verificar como se posicionaram as quatro professoras face a esta tarefa: assim, a 

professora A, sobre o texto 1, nada registou ; pensamos já ter reflectido sobre esta atitude 

de vazio de comentário, na perspectiva do aluno; sobre o texto 2, comentou: "exercitar a 

pontuação. Praticar a aplicação de estruturas frásicas mais ousadas"; oferece-se-nos 

perguntar: como? Com que exercícios? Com que actividades? O que entende esta 

professora por "estruturas mais ousadas"?; sobre o texto 3, registou: "trabalhar a 

acentuação das palavras"; também aqui, este aluno colocar-se-á as mesmas questões que 

o anterior: como?!; a professora B, sobre os textos 4 e 5, nada comentou, não propôs 

qualquer actividade de aperfeiçoamento ou superação das suas dificuldades, o que entra em 

contradição com a diagnose anterior de aspectos menos conseguidos ao nível do discurso 

redundante e vocabulário pobre (t.5); com que actividades pode este aluno enriquecer o seu 

vocabulário e evitar as repetições desnecessárias, por exemplo; sobre o texto 6, esta 

professora propôs ao aluno "procurar reler a composição no final da elaboração" ; 

estamos perante uma recomendação técnica que pode indiciar uma proposta de revisão 

textual, por forma a detectar eventuais erros, repetições, incongruências, fuga ao tema ; 

poderia ter sugerido a elaboração prévia de um plano ou actividades de tirar apontamentos 

e organização sequencial de tarefas, por exemplo; a professora C, sobre o texto 7, 

registou: "exercitar a pontuação. Praticar a aplicação de estruturas frásicas mais 
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ousadas"; atendendo à curiosa reduplicação do comentário da Professora A sobre o texto 

2, sugerimos a confrontação com a nossa interpretação deste comentário; sobre o texto 8, 

nada comentou; o texto 9 mereceu o seguinte parecer; "deverá prestar mais atenção à 

pontuação, utilizar mais regularmente vírgulas, dois pontos, etc....; "'. confronte-se a 

propósito deste registo, a nossa interpretação do comentário da Professora A sobre o texto 

2, por exemplo; a professora D, sobre o texto 10, registou: “algumas dificuldades a nível 

da concordância dos tempos verbais e da sua grafia, assim como da estrutura frásica por 

vezes ilógica). A leitura regular e a insistência em exercícios de aplicação, permitirão ao 

Nicolau uma expressão mais clara da sua sensibilidade e imaginação"; a primeira parte 

deste comentário parece-nos inadequado, uma vez que a ortografia e a estrutura frásica já 

foram objecto de análise em D e C-ii, respectivamente; importava propor ao aluno 

exercícios práticos que promovessem a superação destas dificuldades. A segunda parte do 

comentário merece a nossa concordância, sobretudo no que diz respeito ao reforço positivo 

e à personalização do comentário descritivo; sobre o texto 11, esta professora registou o 

seguinte: "dificuldades a nível da ortografia e da pontuação. Exercícios de "treino": 

pontuar um texto; corrigir os seus próprios erros, explicando quando possível a sua 

ortografia, justificando); pensamos ser este, globalmente, o comentário que melhor 

responde aos objectivos deste campo da grelha: diagnose de insuficiências e propostas 

concretas de exercícios/actividades de superação dessas deficiências, com vista ao 

aperfeiçoamento dos seus textos e a uma progressão qualitativa no domínio da expressão 

escrita; sobre o texto 12, comentou; "dificuldades a nível da construção frásica, variação 

do vocabulário...." ; este comentário não acrescenta informação nova sobre o assunto, uma 

vez que a ausência de indicação de exercícios de treino com vista à auto-superação das 

deficiências diagnosticadas já foi por nós anteriormente comentada e interpretada. 

Neste campo, deveriam as professoras estagiárias propor actividades e/ou exercícios 

específicos para os escreventes poderem atingir um patamar qualitativo, no que diz 

respeito, aqui, em concreto, à produção de um texto narrativo criativo tão elevado quanto 

as características individuais dos alunos autores dos textos o permitissem. 
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4. Conclusões e decisões decorrentes da análise das correcções efectuadas  

 

Após procedermos à análise da correcção dos trabalhos produzidos, aquando da realização 

da T1 e da T2, e depois de efectuarmos a leitura flutuante do texto do Seminário realizado, 

que nos permite aceder ao conhecimento declarativo das professoras estagiárias,  afigura-

se-nos possível reter algumas imagens de correcção das participantes no estudo, e, 

simultaneamente, propor alguns percursos para o futuro.  

Assim, verificou-se que na correcção da T1:    

* há  homogeneidade dos enunciados correctivos; 

*os enunciados de acompanhamento e os enunciados correctivos são muito semelhantes 

em termos da informação veiculada ao aluno, sendo os primeiros, muitas vezes, uma 

repetição dos segundos; 

* há a ausência de marcas de didacticidade relacionadas com o diálogo pedagógico; 

* há insuficiência de comentários pró-didácticos e vazio de indicações que apontem para a 

auto-correcção a efectuar pelo aluno; 

*os erros são constatados sem tratamento didáctico, limitados aos problemas abordados ao 

nível da frase; 

*trata-se de  uma correcção mecanicista, com aquisição implícita em vez de cognitivista, 

reflectida e  com aquisição explícita.   

Em síntese, como afirmámos aquando da análise dos quadros que sintetizam as correcções 

efectuadas pelas professoras estagiárias participantes no estudo, e como já voltámos a 

afirmar, a correcção observada da T1 situa-se ao nível da superfície textual. Este facto é 

corroborado pelas suas próprias afirmações ao serem interrogadas sobre “ O que é que 

(vocês) exigem nos trabalhos que os alunos fazem?. Apesar de, num primeiro momento, 

responderem PB- “Que o texto seja coerente” e PA- “ Primeiro a adequação ao tema”, 

num segundo momento, ao ser-lhes colocada a mesma questão, agora de uma outra forma 

(Quando vocês têm um trabalho para corrigir o que é que destacam primeiro?)respondem: 

PC- “Acho que é a criatividade...(...)Sim se me rio... se acho engraçado...” Mas, como 

afirma de imediato a PD, “acaba... a criatividade e destacam-se logo os erros e a forma 

como escrevem ou como apresentam”, para, logo a seguir afirmarem de forma directa que 

o que assinalam primeiro são, segundo PC e PD, “Os erros”, PC- “Porque “salta ao olho, 
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salta à vista, é mais flagrante...”e concluímos nós e concluíram as professoras “É mais 

fácil” (Cf. Seminário, Pp. 9).   

Prosseguindo, na tentativa de mostrarmos a selecção dos erros realizada pelas professoras 

estagiárias, é possível efectuarmos o seguinte escalonamento por ordem decrescente de 

importância: erros ortográficos, pontuação, estrutura fr ásica e coesão e vocabulário. Não 

deixa, contudo, de ser curioso o facto de as participantes no estudo afirmarem, no 

Seminário, que foi ao nível do vocabulário que as correcções assinaladas e as aulas de 

correcção mais contribuiram para a progressão dos alunos, embora se verifique logo, de 

seguida, que se estão a referir, uma vez mais, à grafia das palavras.  

Quanto à T2,  já anteriormente  apresentámos algumas limitações da grelha adaptada para 

corrigir os segundos trabalhos. Resta-nos, agora, conhecer a forma como as professoras 

estagiárias comentam a sua utilização que tinha implícito um grande objectivo que era 

fornecer ao aluno o feed-back que lhe permitisse posicionar-se face ao seu texto, 

fornecendo- lhe pistas de diagnóstico, aperfeiçoamento/superação de dificuldades e 

avaliação do seu percurso /progressão. 

Assim, globalmente, parece-nos que as PEs,  ao aplicar a grelha, se sentiram mais seguras, 

porque com esta ancoragem estavam a imprimir um maior rigor à correcção, ao mesmo 

tempo que estavam a revelar uma evolução positiva  relativamente ao momento inicial, ou 

seja, a tarefa 1: AE“ O que é que consideram rigor na correcção?” PD- “Aprofundar. Eu, 

pessoalmente, gostei muito desta grelha, porque me disciplinou e eu podia seguir os 

tópicos e era muito mais fácil não me esquecer.” PC- “Exacto. Exacto.” 

Contudo, as PEs não deixam de lhe reconhecer limitações de aplicação de alguns itens, 

nomeadamente, como afirma a PC- “Nas características gramaticais, estrutura e ordem 

das palavras, não sei, estrutura frásica e coesão entre as frases”. Aliás, o aspecto referido 

colocou muitas dúvidas às PEs, como podemos ver pelo diálogo subsequente que mantêm,  

o qual não é conclusivo relativamente à apresentação de propostas alternativas. (Cf. 

Seminário, páginas 20-22). Parece-nos que o questionamento efectuado de alguns itens da 

grelha tem, sobretudo, a ver com a ausência da análise e do debate que deviam ter 

antecedido a sua aplicação, assim como a sua construção e interpretação deveriam ter sido 

feitas de acordo com o exercício proposto e com a participação dos alunos. Note-se que a 

grelha é omissa relativamente à estrutura narrativa, que era a matriz textual proposta, uma 

vez que a tarefa exigia que fosse dada continuidade ao texto de partida sugerido.  



 
A correcção do texto escolar num contexto de supervisão 

 101 

Afigura-se-nos que não seria oportuno concluir esta referência à grelha adaptada, sem 

mostrarmos que, mesmo ao corrigirem os textos produzidos pelos alunos, segundo os itens 

propostos, duas das professoras afirmam claramente alterar a ordem determinada e 

começar a correcção por efectuar notações de carácter ortográfico e de pontuação, tal como 

já tinha acontecido com a primeira tarefa – PC- “Às vezes nem começava por aqui, porque 

ia aos erros ortográficos e, então, vinha aqui- ortografia.” / PA- Eu corrijo os erros 

ortográficos, a pontuação, os erros de concordância verbal, a construção frásica...” 

(Seminário-página 11). 

Para concluirmos este ponto, parece-nos importante debruçarmo-nos sobre alguns 

segmentos do discurso das PEs, porque, na nossa perspectiva, eles permitem-nos aceder a 

algumas representações que elas possuem sobre correcção da escrita em sala de aula, e que 

constituem para nós exemplo de uma atitude reflexiva e de desenvolvimento profissional 

fomentado, ainda que tenuemente, ao longo do ano de estágio. Verificamos que a 

participação neste estudo permitiu às PEs tomar consciência de algumas dificuldades e 

constrangimentos decorrentes da correcção dos textos escolares, nomeadamente em relação 

à importância de definir claramente as tarefas com os alunos, de os acompanhar na 

realização dos seus textos e de lhes fornecer um feed-back adequado. Acresce que, 

simultaneamente, esta “consciencialização” pode ser um começo de mudança e de 

renovação das práticas. 

Do texto do Seminário, retivemos as seguintes frases, cuja interpretação se aproxima de 

ideias já anteriormente expressas neste trabalho e também na literatura: 

“ Eles não estão aqui para aprenderem a ser escritores” (página 12). Efectivamente, 

parece-nos que, quando manifestamos a importância da escrita, fazêmo-lo porque 

queremos que os nossos alunos se tornem escreventes, isto é, que sejam capazes de utilizar 

a língua escrita para comunicarem e para superarem diferentes desigualdades e se 

integrarem plenamente na sociedade de que fazem parte. 

É muito desagradável para o aluno receber um teste que está todo vermelho” (pág.) e 

“PA- Chama-se a atenção dos alunos para melhorar este ou aquele aspecto, e como se 

chama a atenção do aluno parece que o resto...PC/PD – parece que o resto ficou...PA- 

Parece que o resto ficou posto de lado” (página.2). As PEs sentem que os professores, de 

uma maneira geral, tendem para relevar(apenas) os aspectos menos bem conseguidos nos 

textos produzidos pelos alunos. 
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“Isto de reconstruir novamente as frases era um erro meu” . A professora tem consciência 

que a forma utilizada na correcção limita o aluno na sua autonomia, não criando condições 

para ele efectuar a auto-correcção ou a heterocorrecção das suas produções escritas. 

“Eu sou muito morosa na correcção” (pp.11);” É um trabalho moroso, mas temos de 

apostar nisso” (pp.41) A professora apercebe-se da disponibilidade de tempo que as 

tarefas de correcção exigem.  Contudo, é urgente investir em actividades de correcção e o 

tempo não pode continuar a constituir desculpa para nada fazer. 

PD- Aliás, tiveram menos de 50 minutos para fazerem os trabalhos. PD- As aulas de 

Português ...acho que deviam ser 2h, pelo menos...”.Efectivamente, afigura-se-nos que os 

alunos (e os professores )não podem continuar a desenvolver tarefas de escrita como quem 

espera, permitam-nos o prosaísmo da analogia, que se “meta uma ficha e saia o resultado”. 

Escrever exige tempo, trabalho, reformulação, reflexão e feed-back permanente.   

 PC- “Devia haver um plano, escolha de ideias, selecção de ideias, talvez uma preparação 

prévia não fosse má ideia, em casa, uma preparação em casa. ”O que nos parece relevante 

assinalar é o facto de as professoras sentirem que as actividades de escrita são um processo 

complexo de construção de sentido e de aprendizagens que, entre outras coisas, pressupõe 

saber planificar, isto é, como afirma Pereira (2000:73) (”gerar uma situação de 

comunicação, ter em conta o referente, escolher o tipo de texto predominante para a 

situação, fazer um plano...)”. No entanto, consideramos que este trabalho deve ser feito na 

sala de aula, assim como o acompanhamento da realização da tarefa a apresentar. Dito de 

outro modo, quando os professores projectam as práticas de escrita devem prever a 

planificação, a execução e a revisão/aperfeiçoamento dos textos na sala de aula. Aliás, a 

PC refere que “... não se cultivam hábitos de trabalho (...) e não se ensina o aluno a fazer 

aquilo que se pede. Faz uma composição, nunca tem uma estrutura, não deve haver 

repetição a nível da estrutura frásica ou do léxico... nunca mostramos como é que se deve 

fazer... Isso é que se deve fazer.”(Cf. Seminário, página 6) Pensamos estar perante uma 

forma, talvez não muito elaborada, é certo, de fazer emergir a pertinência de promover um 

trabalho em torno da escrita que preveja a reformulação dos textos, até se chegar a uma 

versão mais acabada. Parece-nos, ainda, vislumbrar neste segmento do discurso da PC, a 

importância que deve assumir a clarificação junto dos alunos das tarefas a realizar.   

Finalmente,  há um último aspecto a relevar nas afirmações das PEs e que tem a ver com a 

frequência com que se devem realizar as actividades de escrita  ( embora, na nossa opinião,  
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elas não devam ser  desenvolvidas, segundo o formato apresentado no segmento transcrito 

do seu discurso apresentado a seguir). Ao actualizarem a memória da sua própria 

aprendizagem,  as PC e PD deram a conhecer a importância do seu carácter sistemático “ 

Exercícios, exercícios e muito treino em casa.”/Dissertações de dez páginas todas as 

semanas”. 

 

Face ao exposto, parece-nos que as PEs e, de uma maneira geral, todos os professores se 

preocupam com a problemática da correcção dos erros que ocorrem nas situações  de 

escrita em sala de aula. Pensamos, contudo, que a grande dificuldade que se coloca 

reside no facto de encontrar a forma de promover, em sala de aula, a ocorrência 

sistemática de práticas de escrita e a aplicação de modos de trabalho pedagógico com 

a escrita.29 Quer isto dizer que, em primeiro lugar, a escrita não pode continuar a surgir 

nas aulas de forma ocasional, assim como não podem ser visíveis os efeitos da correcção, 

se esta se processar nos moldes em que acabamos de verificar. Em segundo lugar, é 

fundamental que os professores abandonem as queixas inglórias  e o desespero de quem 

nada pode mudar, e recorram à análise e reflexão sobre a forma como organizam as 

actividades de escrita e sobre a forma como as corrigem, propiciando discussões entre 

pares sobre maneiras alternativas de promover a aprendizagem entre os seus alunos. 

Porém, a nossa experiência e como já afirmámos anteriormente, mostra-nos que, de uma 

maneira geral, nós, os professores, não estamos habituados a reflectir sobre as nossas 

práticas de correcção e de aperfeiçoamento da escrita, e, menos ainda, a fazê-lo em 

conjunto com os nossos colegas. Acresce que muitos de nós não temos sequer consciência 

dos mecanismos que as actividades de escrita envolvem e das dificuldades que colocam 

aos alunos quando têm de as realizar, o que leva a perpetuar procedimentos, não criando o 

desejo e a consciencialização para a necessidade de mudar, experimentando práticas 

alternativas.           

Decorrente das anteriores considerações, e atendendo ao facto de desenvolvermos um 

trabalho que se  situa no âmbito da supervisão, pareceu-nos oportuno propor um módulo de 

formação composto por duas componentes, uma de natureza mais teórica a executar só 

com os professores estagiários e outra de natureza mais prática a desenvolver em 

interacção com a turma. 

                                                                 
29Sublinhado nosso  
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No entanto, antes de apresentarmos a proposta de trabalho supracitada, va mos, na primeira 

parte do capítulo três, tecer considerações sobre o conceito de supervisão e a sua relação 

com concepções de formação de professores. 
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CAPÍTULO III – Parte I 
 
 
SUPERVISÃO  E FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES  
 
                                   “Se a escrita se tem de ensinar que formação temos de proporcionar?...”30 
                         
 
Na linha de pensamento apresentada no primeiro capítulo, a consecução dos objectivos de 

Português língua materna prevê a formação de professores, cujo conceito de competência 

profissional inclui atitudes, capacidades e saberes que em interacção lhe permitam agir de 

forma adequada e inovadora. Trata-se, pois, de uma competência em constante 

reestruturação que permite ao professor construir o conhecimento para e com o aluno. 

Segundo Alarcão (1995) “o profissional do humano é alguém que detém um sólido saber 

científico e pedagógico e uma capacidade de se relacionar com os outros e consigo, assim 

como de agir no meio, de se  adaptar e de lidar com as situações complexas que se lhe 

deparam.”. 

O estudo de Sá-Chaves e Alarcão (1998) intitulado ”O conhecimento Profissional dos 

Professores: Análise multidimensional usando Representação fotográfica” releva, 

relativamente a esta problemática, do conhecimento profissional dos professores, uma 

questão que  não nos parece de todo despicienda, uma vez que, ao efectuarmos a leitura 

dos relatórios de estágio, e  das conversas estabelecidas com os professores estagiários, 

uma das maiores dificuldades por eles sentidas, ao longo da formação inicial, reside 

exactamente na passagem do saber ao saber fazer, isto é, na forma como vão pôr em 

prática a informação que necessitam para o exercício da sua profissão. Segundo as autoras, 

é “esse mesmo exercício (que) estabelece os contornos do conhecimento profissional, 

articulando as dimensões teóricas e práticas com a capacidade reflexiva do sujeito para 

efectivar essa mesma articulação”. Segundo o estudo supra citado, e no contexto 

específico da formação de professores, a estruturação de uma identidade profissional 

assenta em três pressupostos, a saber:  o primeiro pressuposto tem a ver com a natureza 

específica do acto pedagógico, que se traduz numa especificidade que, tal como se verifica 

noutras profissões, abrange saberes científicos e técnicos e respectivos contextos de 

operacionalização; imbricado neste, existe um segundo pressuposto segundo o qual o 

                                                                 
25 In “A formação de professores para o ensino da escrita” (pereira @ dte.ua.pt-)adaptado. 
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exercício profissional da docência, tendo como referente o acto pedagógico, se reveste de 

“uma especificidade que o diferencia e identifica como uma praxis social cultural, 

científica e eticamente legitimada.” (Sá-Chaves e Alarcão:1998); finalmente, o terceiro 

pressuposto do estudo efectuado admite “que os profissionais docentes devem apresentar 

um tipo de formação diferenciada e diferenciadora, que lhes assegure a construção de um 

tipo de conhecimento, que, simultaneamente, os diferencie e os identifique 

profissionalmente: o Conhecimento Profissional do Professor.”(Sá-Chaves e 

Alarcão:1998) . 

Como se conclui no mesmo estudo, o Conhecimento Profissional do Professor abrange 

múltiplas dimensões, indissociáveis e difíceis de isolar,31 o que traduz a “natureza 

complexa  e compósita do acto pedagógico integrando ,num todo global e uno, a 

multidimensionalidade dos saberes específicos em presença”(1998: 7)        

Assim, afigura-se- nos que a formação inicial de professores é um espaço privilegiado 

para, numa atitude investigativa, se proceder a uma intervenção pedagógico-didáctica e 

humana capaz de propiciar o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores 

estagiários,32 uma vez que ela inclui uma forte componente de reflexão, sustentada na 

problematização das situações práticas do quotidiano escolar, numa interpenetração 

constante teoria-prática.33. Desta forma, é preciso criar a responsabilização dos professores 

estagiários no sentido de transformarem o ano de estágio num espaço de auto-descoberta e 

de implicação no processo global de formação. Trata-se, pois, de perspectivar a formação 

inicial de professores segundo uma concepção fortemente influenciada pelos conceitos de 

“professor reflexivo” e de “prática reflexiva”.  

 Em Portugal, os estudos de Nóvoa (1992) , Zeichner (1993), Vieira (1993) e Alarcão 

(1996) têm contribuído, nos últimos anos, para a discussão destes conceitos, no âmbito da 

formação de professores e dos processos de supervisão. Procurando reter, apenas, algumas 

ideias que nos parecem essenciais quando falamos em “ professores reflexivos”, 

lembramos a referência a Vieira e Moreira (1993:42), já anteriormente efectuada neste 

trabalho (capítulo I, parte I), à qual acrescentamos a interpelação de Alarcão (2001:9), 

                                                                 
31 O conhecimento profissional do Professor abrange as seguintes dimensões: conhecimento de conteúdo, 
conhecimento do Curriculum, conhecimento pedagógico do conteúdo, conhecimento pedagógico geral, 
conhecimento dos fins, objectivos e valores, conhecimento dos alunos e das suas características, 
conhecimento dos contextos e conhecimento de si próprio.(Sá-Chaves e Alarcão:1998:5). 
32O duplo estatuto professor/ aluno do professor estagiário como se pode ver no estudo de Cardoso(1997) 
33 Segundo Zeichner ninguém aprende com a prática; é preciso reflectir sobre a prática. 
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dirigida aos professores em início de carreira, e que encerra o conceito de professor 

reflexivo, entendido como “(...) homem ou mulher de cultura, representante da sociedade 

na escola, transmissor e cultor dos conhecimentos e valores que esta vem acumulando ao 

longo dos séculos e em cada momento valoriza, mas também co-construtor dessa mesma 

sociedade, gestor de aprendizagens, dinamizador de contextos formativos, membro 

dinâmico de uma escola que se quer viva, questionadora, autónoma, aquilo a que 

ultimamente tenho vindo a chamar um escola reflexiva.”34  

Das acepções apresentadas pelas autoras, podemos inferir uma ideia de professor reflexivo 

como sendo aquele que intervém activamente nos diferentes contextos em que se situa, que 

procura resolver problemas diversos, utilizando recursos próprios, sem transpor modelos 

concebidos por outrém, que sabe interpretar as mudanças que se operam ao seu redor, que 

seja um tradutor entre a” linguagem do saber e a linguagem dos alunos” Alarcão (2001:9). 

Como afirma Nóvoa (1991:524 ) citado por Alarcão (2001:10), professor reflexivo confina 

a ideia de autonomia profissional, ou seja, de “ uma capacidade própria para produzir 

conhecimento científico, para conceber os instrumentos técnicos mais adequados e para 

decidir das estratégias concretas a pôr em prática”. 

Ainda segundo Alarcão(2001:10), associa-se aqui  a noção de professor- investigador, 

conceito cuja origem pode ser encontrada em John Dewey , sendo posteriormente 

retomado por Stenhouse, nos anos 60, e, mais recentemente, no livro publicado em 1993  

por Marilyn Cocharam-Smith e Susan Lytle, intitulado “Inside outside. Teacher research 

and Knowledge”.   

Ser professor- investigador significa, pois, uma atitude de estar na profissão pautada pela 

capacidade crítica de questionar e se questionar, cujas implicações são para Alarcão (2001: 

11) entre outras: 

- a presença da observação e da compreensão do real como essenciais ao exercício da 

profissão de professor; 

- a integração dos professores em grupos de trabalho cuja dinâmica deve ser incentivada 

e respeitada; 

-   a convicção de que os professores se desenvolvem profissionalmente na pesquisa, pois 

também eles se encont ram em processo  de aprendizagem e desenvolvimento. 

                                                                 
34 O conceito apresentado surge no texto original sob a forma interrogativa directa “ Que professor quereis 
ser? “,dirigida aos futuros professores, e por oposição à ideia de burocrata descomprometido e de técnico 
acrítico, meros executores de políticas definidas por outrém. 
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Para se ser este professor investigador e reflexivo tem de se fazer um percurso sistemático, 

rigoroso, potenciador de conhecimento novo, torná- lo público, para promover a discussão 

crítica, a verificação e a construção de um conjunto sistematizado de conhecimentos. 

Em síntese, segundo Schön, referido por Sá-Chaves (2000:14), é na continuidade do 

processo reflexivo que reside o fulcro da própria formação. E prossegue a autora 

“Enquanto possibilidade de reconstrução dos saberes pessoais a partir da informação 

referencial detida e através da qual se pode fazer a leitura das práticas pessoais e alheias 

e, enquanto possibilidade de, nessa reconstrução de saberes, se operar a transformação 

progressiva das próprias práticas e dos contextos que as integram, ou seja, de agir 

intencional e conscientemente no interesse que o bem comum sempre desperta e na 

legitimidade que o mesmo sempre fundamenta. Deste ponto de vista, a reflexão constitui-se 

uma condição imprescindível ao desenvolvimento, quer na dimensão profissional de 

acesso aos conhecimentos específicos de cada profissão, sejam de natureza científica, 

tecnológica ou contextual, quer na dimensão pessoal de acesso ao conhecimento de si 

próprio, sobretudo na capacidade de autodistanciamento que permite a cada qual 

observar-se como sujeito operante no quadro da acção e  julgar-se como sujeito pensante 

no quadro, já, da meta-reflexão.”  

 De acordo com o exposto, parece-nos oportuno introduzir  o conceito de supervisão35, no 

contexto de formação de professores, também designado por Alarcão e Tavares (1987) 

“orientação da prática pedagógica”36, e que, segundo o nosso ponto de vista, poderá ser 

entendido como um processo ou uma acção sistemática que propicia o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos professores, com o objectivo de melhorar o ensino e 

aprendizagem dos seus alunos. É nesta perspectiva que Vieira (1993:23)  sugere a 

existência de uma relação de homologia de processos de formação através de uma cadeia 

hierárquica de formação  (...) de tal modo que os resultados obtidos  em cada um dos elos 

dessa cadeia comportem reflexos dos processos desenvolvidos nos elos anteriores e 

posteriores”.  O mesmo será dizer que as relações de formação se desenvolvem,  tendo em 

conta as suas implicações ao nível dos vários elos  da cadeia de formação, ou seja, o 

orientador, o professor estagiário e os alunos. 

                                                                 
35A partir da década de 80, tem-se vindo a assistir a um crescente interesse pela dimensão da supervisão na 
prática pedagógica tanto ao nível da formação inicial como da formação contínua. (Oliveira, L.1992:13)  
 
36 De acordo com os autores a prática pedagógica incide directamente sobre o processo de ensino-
aprendizagem facilitador do desenvolvimento do aluno e do professor em formação. (1987: 47). 
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Assim, no contexto específico em que nos situamos, falamos de supervisão referindo-nos à 

acção do professor normalmente mais experiente, o orientador de estágio, que apoia   e 

orienta a acção dos professores estagiários no seu processo de formação. Dito de outro 

modo, a supervisão é o processo de ajudar o adulto a desenvolver-se, o que implica  criar 

junto do professor, com o professor e no professor um espírito de investigação-acção, 

(Alarcão e Tavares:1987:44), observar o que vai acontecendo ao longo do ano de estágio e 

introduzir o feed-back necessário, e uma capacidade de dominar a área da profissão e da 

relação inter-pessoal. Situamo-nos, pois, no âmbito da orientação da prática pedagógica ou 

de uma acção profissional , em que a intervenção do supervisor se situa 

predominantemente na reflexão sobre a actuação do PE e na identificação das teorias que 

lhe estão implícitas, proporcionando um campo fértil para o auto-desenvolvimento do 

professor estagiário, ajudando-o no seu auto-conhecimento e na construção de um estilo 

pessoal de actuação. 

Na nossa perspectiva, o acto de orientar tem de assentar necessariamente em dois vectores: 

na concepção de professor que queremos ajudar a construir e no modo como se vai 

processar a nossa intervenção de orientadora, o que implica o delineamento rigoroso do 

trabalho a realizar, definindo muito claramente os motivos  e os objectivos da planificação, 

da observação, da análise e da avaliação das práticas, e também do papel do orientador. É 

necessário o seguinte: clarificar a necessidade de haver observação que ajude a definir as 

características das turmas e definir esta observação, localizada num processo que envolve 

prévia planificação, abrangendo objectivos e estratégias e posterior análise e discussão; 

delimitar a posição do observador, isto é, saber o que ele vai observar, seguindo um 

instrumento de observação previamente analisado; integrar no trabalho de observação 

todos os elementos do grupo de estágio para intervirem de forma activa na observação, 

desenvolvendo a capacidade crítica e de reflexão sobre as práticas.  

Daqui decorre a necessidade de os supervisores manifestarem uma actuação flexíve l no 

processo de supervisão, apelando a diferentes estilos e modelos de orientação, por forma a 

poderem contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada professor 

estagiário.  

 

Alarcão e  Tavares (1987) apresentam a sistematização das práticas de supervisão em seis 

cenários designados da seguinte forma: cenário da imitação artesã; cenário do ensino pela 
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descoberta guiada; cenário behaviorista, cenário clínico, cenário psicopedagógico e 

cenário pessoalista. Contudo, os autores advertem para o facto de esta categorização não 

ser exaustiva, mas agrupar, apenas, as facetas mais significativas da praxis da supervisão, 

bem como para o perigo de se olhar para estes cenários como se de compartimentos 

estanques se tratasse, uma vez que eles não se excluem mutuamente, coexistindo 

frequentemente.  

Identificámos nos três últimos cenários enumerados contributos que nos parecem 

importantes para sustentar as nossas decisões da prática de supervisão, por isso optámos 

por sintetizar, apenas, os três últimos cenários referidos, dando particular ênfase aos 

modelos clínico e psicopedagógico, uma vez que consagram ao supervisor o papel de 

facilitador  do desenvolvimento pessoal e profissional do professor estagiário. 

 

O cenário psicopedagógico  é tributário da perspectiva de supervisão proposta por E. 

Stones (1984), segundo a qual o objectivo fundamental da supervisão é ensinar os 

professores a ensinar, ou seja, a supervisão é perspectivada como uma relação de ensino-

aprendizagem que se estabelece entre o supervisor e o professor e o professor e os seus 

alunos. Tal como o professor na relação com os seus alunos, também o supervisor na 

relação com o professor estagiário deve procurar ajudá- lo a adquirir e  desenvolver 

capacidades, competências e técnicas e a mobilizar e aplicar conhecimentos aprendidos 

anteriormente para resolver situações novas decorrentes da actuação docente. 

Neste contexto, surgem algumas questões pertinentes sobre um problema que emerge 

sempre que ocorre a orientação da prática pedagógica e que tem a ver com o “saber” e  o 

“saber- fazer”37e em determinar como se passa de um conceito para o outro.  

Para efectuar esta transferência, com vista ao desenvolvimento do “saber-fazer”, o autor 

propõe a existência  de uma fase de observação de situações da prática pedagógica, que 

devem ser sujeitas a análise e interpretação, com o objectivo de aprofundar conceitos e de 

ajuizar a sua pertinência e aplicação ajustada na sala de aula. Assim, nesta perspectiva de 

Stones, segundo Alarcão e Tavares (1987:38), vêem ”a formação inicial psicopedagógica 

dos professores como passando por três fases: conhecimento, observação, aplicação” e a 

“supervisão da prática pedagógica propriamente dita vem após o conhecimento e a 

                                                                 
37 “Saber” tem a ver com a aquisição de conceitos ou conhecimentos sobre o acto pedagógico e a sua prática 
e o “saber-fazer” é considerado como o lado funcional e pragmático do saber, ou seja, como o seu 
desenvolvimento e aplicação. (Alarcão e Tavares:1987:37) 
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observação e assenta numa relação dialéctica entre a teoria e a prática. A teoria informa 

a prática pedagógica e esta, por sua vez, ilumina os quadros teóricos porque exige um 

aprofundamento cada vez maior e uma observação cada vez mais fina”. 

Como veremos a seguir, na apresentação do cenário de supervisão clínica, e segundo o 

ponto de vista dos autores citados anteriormente, o modelo de Stones tem pontos de 

contacto com o modelo clínico, ao propor uma relação de ensino-aprendizagem, sustentada 

na identificação e na resolução dos problemas da prática docente. Contudo, ao contrário do 

modelo clínico, que se concentra no estágio pedagógico, este aborda igualmente a 

problemática da prática pedagógica, mas também a sua relação com a componente 

psicopedagógica de natureza teórica. 

 

Todas as influências que enformam o cenário pessoalista acentuam a ideia da importância 

do desenvolvimento pessoal do professor em formação. Nesta perspectiva, deve ser 

considerado o grau de desenvolvimento dos formandos, as suas percepções, sentimentos e 

objectivos  e propiciar a reflexão e interpretação de situações de formação numa 

perspectiva cognitivista e construtivista em que o auto-conhecimento é visto como 

fundamental para o desenvolvimento psicológico e profissional do professor. Segundo 

Alarcão e Tavares (1987:42) “Neste sentido, a observação de modelos exteriores não se 

apresenta de tanto valor, pois que cada um é o modelo de si próprio. E a  preocupação 

exagerada pela objectividade na observação do comportamento do professor cede lugar a 

uma observação objectiva- subjectiva que visa não só o acontecimento nos seus efeitos e 

causas externas, mas também a percepção que dele têm os intervenientes e a sua 

integração no contexto da situação”. 

 

Ao cenário de  supervisão clínica subjaz um modelo de supervisão desenvolvido na 

Universidade de Harvard no final dos anos 50, por Cogan, Goldhammer e Andersen 

(Alarcão & Tavares, 1987:28) que tinha como objectivo fundamental melhorar a prática de 

ensino dos professores, segundo um modelo em que o próprio professor fosse o agente 

dinâmico e o supervisor, aquele que tem por missão ajudá- lo a analisar e a repensar o seu 

próprio ensino. Face ao exposto, verificamos que, segundo este modelo, a ênfase é 

colocada na sala de aula (a clínica), foco da acção supervisiva, e na relação colaborativa 

entre o supervisor e o professor estagiário ( e entre estes e os seus colegas).Acresce  que 
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este processo pressupõe uma actividade continuada que engloba a planificação, a 

observação, a análise e a avaliação conjuntas de situações reais de ensino. 

Desta forma, de acordo com este método, o supervisor assume uma atitude de alguém com 

mais experiência que ajuda o professor estagiário a ultrapassar as dificuldades que 

emergem do exercício da sua profissão. Esta ajuda, que deve ser desencadeada, numa 

atitude activa, pelo professor estagiário, exige, também, que o supervisor possua 

capacidades de interacção que lhe permitam não só informar, questionar, sugerir, analisar e 

avaliar os problemas detectados, mas que seja também capaz de motivar, ouvir e encorajar 

os professores mais novos na profissão. É, exactamente, nesta atitude de abertura do 

supervisor, e do próprio professor estagiário, ao solicitar a sua colaboração, que 

encontramos um dos elementos fundamentais deste modelo, e que já foi referido 

anteriormente – a colaboração.  

Trata-se, pois, de desenvolver uma relação interpessoal positiva, dinâmica e encorajadora  

que terá como objectivo maximizar as capacidades do professor, não só como profissional , 

mas também como pessoa. Um processo de supervisão deste teor tem de assentar numa 

capacidade de observação atenta e cuidada dos desempenhos de cada formando, nas várias 

actividades propostas, a fim de diagnosticar o seu grau de desenvolvimento e encontrar a 

forma mais adequada de ajudar o professor a resolver os problemas identificados e 

cumprir, assim, o objectivo comum de melhorar a aprendizagem dos alunos através de um 

ensino de qualidade.  

Face ao exposto, verificamos que a figura do supervisor é fundamental neste processo, o 

que levou autores como Mosher e Purpel (1972), referidos por Alarcão e Tavares (1987), a 

identificarem áreas de características que o supervisor deve manifestar. Uma das áreas 

definidas, “skills” de relacionamento interpessoal, emerge  como fundamental e 

Glickman(1985), citado pelos mesmos autores (1987), apresenta dez categorias relativas às 

atitudes do supervisor na interacção com o professor em formação, e sugere que a ênfase 

dada pelo supervisor às diferentes categorias determina o seu estilo de supervisão que, 

segundo o autor, poderá incidir num dos três estilos de supervisão, ilustrados na figura 

apresentada por Alarcão e Tavares (1987): de colaboração, directivo e não –directivo. 
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Os autores lembram que  o sombreado da figura  “ pretende representar a ideia(...) de que 

estas atitudes e comportamentos não são exclusivos de um ou outro estilo de supervisão”, 

podendo interpenetrar-se na situação concreta e dinâmica de orientação da prática 

pedagógica de um grupo de professores em formação inicial. Esta interpretação pode 

significar, e a nossa prática de supervisão reiteradamente o tem demonstrado, que o mesmo 

supervisor pode adoptar tópicos de referência dos vários estilos com cada um dos seus 

professores estagiários, segundo a sua personalidade e o seu nível de desenvolvimento 

cognitivo e afectivo, bem como com o mesmo professor estagiário, em fases diferentes do 

seu desenvolvimento profissional.     

 

O estilo colaborativo de supervisão  pressupõe um processo de negociação entre o 

supervisor e o professor na definição dos planos de acção a seguir, com responsabilidade 

partilhada das decisões, e destina-se a professores com moderada autonomia , decorrente 

da sua moderada capacidade de abstracção para identificarem os problemas e respectivos 

cenários de resposta.     

 

Em contraste com esta situação de supervisão colaborativa, o supervisor deverá assumir 

uma atitude directiva com os professores estagiários que revelem um reduzido grau de 

abstracção e autonomia, necessitando que lhes seja fornecida grande quantidade de 

informação e apresentados diferentes cenários, que o professor deverá, em alternativa, 

considerar e escolher de acordo com as suas práticas específicas. Neste caso, o professor 
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estagiário fará a sua ancoragem na informação e no aconselhamento do supervisor que será 

o principal responsável pelas decisões assumidas para melhorar o ensino e a aprendizagem. 

 Finalmente, no estilo de supervisão não directivo, a assumir, preferencialmente, com 

professores com grande grau de autonomia, ao supervisor atribuir-se-á o papel de 

facilitador e encorajador de um processo que visa a inovação e a criatividade nas acções 

específicas a propor e a fomentar; pretende-se que o professor estagiário desenvolva uma 

postura crítica, que promova a identificação dos problemas decorrentes das suas práticas, a 

sua clarificação, proponha acções a seguir e produza reflexão com base na diagnose 

prospectiva efectuada e nas consequências dos planos adoptados.         

Procurámos, até ao  momento, clarificar noções que se nos afiguram fundamentais em 

qualquer processo de supervisão. 

 Retomando a obra que nos tem servido de referência, gostaríamos de enfatizar que “a 

supervisão é uma acção multifacetada, faseada, continuada e cíclica”, é um processo de 

crescimento profissional que o supervisor deve acompanhar concomitantemente com a 

prática profissional dos formandos. Desta forma, afigura-se- nos importante considerar 

diferentes fases  que se sucedem e repetem, formando ciclos de supervisão e que estão 

previstos em vários modelos de supervisão, nomeadamente no de supervisão clínica e no 

psicopedagógico. Para cumprir o nosso propósito, usaremos a nomenclatura próxima da 

apresentada por Alarcão e Tavares (1987), que propõe as seguintes fases no ciclo de 

supervisão: 1. encontro pré-observação; 2. observação; 3. análise; 4. encontro pós-

observação; 5. Avaliação. 

Abordaremos, agora, cada um dos momentos, procurando ilustrar como se caracteriza cada 

um deles: 

1-O encontro pré-observação  que se efectua entre o supervisor e o(s) formando(s)  

tem como objectivo ajudar o professor a equacionar e procurar resolver as questões que o 

preocupam e que têm a ver com a concretização da aula, desde a planificação, de questões 

de disciplina com os alunos, até à definição da observação a efectuar e respectiva 

justificação. Trata-se, pois, de um momento em que a forma como se concretiza a 

comunicação entre os intervenientes – supervisor e professor – se revela crucial para o 

processo em curso. Clareza, transparência e falta de ambiguidade são palavras angulares 

para estabelecer um clima relacional facilitador e promotor do processo de formação. 
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2. A observação consiste no conjunto de actividades que permitem a obtenção de 

dados e de informações sobre o processo de ensino-aprendizagem, para serem submetidos 

a ulterior análise e interpretação. O supervisor pode recorrer a diferentes estratégias e 

instrumentos de observação conforme o objectivo pretendido. 

 

3. Pela análise deve entender-se a fase em que o supervisor e o formando, 

individualmente, procedem a uma leitura atenta dos dados recolhidos durante a aula, 

identificam os aspectos mais significativos e procuram interpretá-los. Nesta fase, é 

fundamental que o supervisor procure transformar a complexidade dos dados e sua 

interpretação numa representação clara e inteligível para o professor em formação. 
 

4. O encontro pós-observação é um momento fundamental para promover junto 

do formando o desenvolvimento de capacidades de auto-análise, de reflexão e de 

interpretação do que se passou na sua interacção com os alunos e ajudá-lo a tornar-se mais 

autónomo e a ser capaz de gizar programas de acção que melhor se ajustem à sua função 

de agente de desenvolvimento e aprendizagem. O clima relacional estabelecido para o 

encontro pré-observação é igualmente válido para esta fase em que o reforço positivo, o 

encorajamento e a comunicação sem ambiguidades são imprescindíveis para estabelecer 

uma supervisão de tipo colaborativo  que fomentará a confiança e resultará numa atitude 

comprometida do formando no sentido de melhorar as suas práticas profissionais.  

 
5. A avaliação do ciclo de supervisão, apesar de poder constituir um momento que 

se reveste de alguma complexidade pela sua dupla valência formativa e sumativa, afigura-

se-nos fundamental para possibilitar a análise do ciclo de supervisão, pelos intervenientes 

no processo, “com vista a tomar decisões que visem o seu aperfeiçoamento e eficácia. Esta 

análise pode ser pontual, em momentos especiais de formação, ou contínua, após cada 

ciclo, e pode ser formal ou não formal.” (Mendes:1998:72). 
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Parece-nos, no corpo deste trabalho, ter deixado claro, alguns pressupostos que 

consideramos importantes para podermos iniciar uma intervenção eficaz no ensino da 

língua materna, em geral, e no ensino da escrita, em particular, os quais sintetizaremos a 

seguir:  

 - afigura-se-nos consensual que estamos perante um problema que se reveste de alguma 

complexidade, mas que exige uma mudança a nível  das práticas estabelecidas; 

 

- cabe aos professores a introdução e construção de mecanismos pedagógico-didácticos  

renovados; 

 
- é fundamental que o professor de Língua Materna possua conhecimentos em áreas 

científicas consideradas referências fundamentais; 

 

- não basta possuir estes conhecimentos científicos, é necessário transformá-los em 

“conhecimentos didactizáveis” (Pereira@dte.ua.pt:6), o que actualiza o problema já 

abordado do “saber” e do “saber-fazer”e da transposição de um para o outro; 

 

- é necessário formar professores para ensinar a escrever, o que significa que os 

professores estagiários têm de ser preparados para produzir reflexão sobre as suas práticas 

e, numa atitude investigativa, construir e propor estratégias inovadoras e adequadas às 

situações específicas decorrentes do processo de ensino e aprendizagem; 

 

- formar professores para ensinar a escrever passa também, como defendem Albuquerque  

e Pereira, pela introdução de um dispositivo, provavelmente ainda um pouco 

desconfortável para muitos professores, mas já com alguns exemplos reconhecidos, e que 

consiste em  torná- los praticantes da produção de diferentes tipos de textos.38 Se por um 

lado uma medida deste teor procura suprir dificuldades detectadas junto dos futuros 

professores, por outro constitui também uma forma de os professores constatarem as 

dificuldades que o aluno experimenta , quando colocado perante situações de escrita, e 

                                                                 
38 Sobre a realização de Oficinas de escrita ver CABRAL, Mª Alzira (1989) O Artesanato da Palavra, uma 
oficina de escrita. O Professor nº118,pps 51-58; TOCHON, F.V. (1995) A língua  como projecto didáctico. 
Porto. Porto Editora e Reuter, Yves (1996) Enseigner et apprendre à écrire. ESF éditeur. Paris. (Este último 
autor mostra-nos a importância do professor praticar o que propõe aos alunos)   
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desta forma encontrarem mecanismos para o ajudarem a ultrapassar os entraves com que se 

depara; 

 

- a presença de práticas supervisivas na formação inicial constitui um campo riquíssimo 

para construir um perfil de professor agente de mudança. 

 

Todos estes pressupostos que acabámos de enunciar, e a consciência que é uma limitação 

deste trabalho não ter proposto às intervenientes no estudo uma reflexão mais estruturada 

das suas práticas, fomentando a implementação de estratégias/técnicas  de escrita na aula , 

a partir da reflexão efectuada, levam-nos, agora, a apresentar o desenho de um módulo de 

formação que pode ser desenvolvido autonomamente.  
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CAPÍTULO III  - Parte II 

 

Planificação de um projecto de intervenção no âmbito da correcção do texto escrito 

escolar, no 3º ciclo, sob a modalidade de Oficina de Formação 

 
 
Reflexão prévia, com os intervenientes, sobre a modalidade de formação Oficina : 

Caracterização, Aplicação e Modo de realização 

 

Decidimos desenvolver este módulo na modalidade de formação Oficina, uma vez que 

ela é dominantemente realizada segundo componentes do saber-fazer prático  ou 

processual, orientada  para os seguintes objectivos: 

a) Delinear ou consolidar procedimentos de acção ou produzir materiais de 

intervenção, concretos e identificados, definidos pelos formandos, como a resposta 

mais adequada ao aperfeiçoamento das suas intervenções educativas; 

b) Assegurar a utilidade dos produtos obtidos na oficina para a transformação das 

práticas; 

c) Reflectir sobre as práticas desenvolvidas; 

d) Construir novos meios processuais ou técnicos. 

 

Trata-se de uma modalidade que, pela sua natureza, se ajusta predominantemente à prática 

e investigação Pedagógica e Didáctica. 

É uma modalidade de formação  em que a identificação prévia e objectiva das necessidades 

de formação desempenha um papel relevante e as sessões de trabalho devem propiciar a 

ocorrência de relatos de aspectos das práticas dos participantes , partilha e debate sobre o 

material existente e o conhecimento de outros materiais, a regulação e avaliação das 

actividades e dos materiais, bem como dos resultados com eles atingidos, em resposta às 

necessidades previamente identificadas. 

 
In Regulamento para acreditação e creditação de acções de formação (1999)– CFECI 2001(adaptado)  
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A- Razões justificativas  

 

A importância que se arroga à escrita nos índices de (in)sucesso dos alunos, não apenas na 

disciplina de Língua Portuguesa, mas também nas restantes disciplinas do curriculum, 

resulta do facto de ela os ajudar a aprender, mobilizando diferentes competências – 

linguística, pragmática, discursiva, sócio- linguística, sócio-cultural e de aprendizagem - ,  

de estruturar o pensamento e fomentar o espírito crítico, bem como de contribuir para o 

desenvolvimento integral do aluno, criando mecanismos para que se torne um cidadão 

mais responsável, mais interventivo e mais livre.    

Contudo, afigura-se-nos ser sensibilidade generalizada entre os professores do Ensino 

Básico ( e também do Ensino Secundário) que os alunos revelam dificuldades na 

estruturação do texto escrito, manifestando, com frequência, pouca motivação para a 

realização de actividades de escrita e superação das dificuldades sentidas e/ou de 

desenvolvimento de capacidades neste domínio. 

 Por sua vez, a discussão em torno das  práticas dos professores mais experientes e dos 

professores estagiários de Língua Materna, parece revelar que as actividades de escrita 

surgem, nas aulas, de forma ocasional, algumas vezes para preencher espaços de aula ou 

ainda como trabalho de casa. Acresce que, no caso dos professores estagiários, a leitura 

dos planos de aula mostra que a escrita quase não existe e, se se verifica, muitas vezes, não 

é cumprida, porque se trata de uma actividade que exige tempo para a sua execução.   

Assim, parece-nos que o  ensino e aprendizagem da escrita e, particularmente, a 

problemática da correcção, levanta muitas questões aos professores de Língua Portuguesa, 

e especialmente, aos professores estagiários, a leccionar no 3º ciclo do Ensino Básico, 

verificando-se, da sua parte, alguma resistência, assumindo o professor , a  maior parte das 

vezes, o papel tradicional de corrector dos  textos, não fornecendo aos alunos o feedback 

relevante para o envolver no seu processo de escrita.  

Neste contexto, pensamos que a concepção do ensino da escrita que tem vigorado na 

Escola não tem tido como objectivo o desenvolvimento da capacidade de escrever do 

aluno, sendo, por isso, desejável fomentar a reflexão dos professores de Língua Materna, 

sobre as suas práticas e sobre os processos de produção escrita.  Parece-nos que este 

conhecimento pode ajudar a perspectivar novas estratégias e novos materiais e a programar 

sequências de aulas em que seja dada a possibilidade ao aluno de praticar tempos de escrita 
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contínua e acompanhada num ambiente de sala de aula colaborativo e encorajador para o 

desenvolvimento das suas competências neste domínio. Num projecto com estas 

características, o enfoque desloca-se do produto final para o processo de escrita, isto é, de 

construção do texto, em que se consideram essenciais três fases -  planificação/concepção, 

redacção e revisão/ correcção. Segundo este modelo de produção de texto, o aluno, na 

aula, deve planificar detalhadamente o seu trabalho ( levantamento e organização de ideias 

a transmitir, finalidades do texto, leitores visados, elaboração de um plano), redigi- lo,  

traduzindo as suas ideias e os seus planos em palavras  (elaborar um rascunho, seleccionar 

ideias da fase anterior, relacionar as ideias e o tópico a tratar) e proceder à sua revisão ( 

procurar aspectos a alterar, tomar decisões sobre como melhorar a escrita, efectua re-

leituras do seu texto). O professor, por sua vez, acompanha o cumprimento da tarefa, nas 

suas diferentes fases, fornecendo feedback  que  ajude o aluno a conduzir o seu processo de 

escrita, informando-o sobre o seu texto, conseguindo que o modifique e melhore, através 

de instrumentos adequados, que identifique os seus sucessos e supere as suas dificuldades, 

visando a sua autonomia de aprendizagem. 

Esta abordagem da escrita pressupõe a correcção como revisão e aperfeiçoamento do texto, 

com recurso a algumas bases que constituam pontos de partida e sustentem o diálogo entre 

o professor e o aluno, numa perspectiva mais formativa e menos certificativa. Desta forma, 

o professor tem de definir muito claramente, para si, a tarefa a realizar e os critérios de 

avaliação de uma produção escrita, para os explicitar junto dos seus alunos, que, assim, 

saberão  exactamente o que o que se espera deles, e procurarão a melhor forma de 

transmitir as suas ideias. Em contrapartida, a definição dos critérios, elaborados por alunos 

e professor, implica uma referência clara das finalidades e dos objectivos pedagógicos 

baseados em conteúdos  sobre os quais se tenha centrado o ensino e aprendizagem.    

Em síntese, a abordagem apresentada implica uma programação cuidada de unidades 

didácticas sobre a escrita do texto escolar, em que nos parece ser fundamental o contributo 

de uma formação adequada,  fomentadora  de reflexão crítica  sobre as práticas e inibidora 

da adopção de modelos de ensino e  aprendizagem que perpetuam rotinas.  

 
 

B- Efeitos a produzir 
 
 

Promover mudanças de práticas e materiais didácticos; 
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Desenvolver capacidades de trabalho cooperativo; 
 

Construir um quadro teórico sobre o ensino e aprendizagem da escrita. 

 

Conhecer, para o domínio da escrita, as opções programáticas, metodológicas e formas de 

avaliar; 

 
Implementar estratégias/técnicas de desenvolvimento e aperfeiçoamento da expressão 

escrita nas aulas de Língua Portuguesa; 

 

Elaborar e aplicar uma proposta de planificação de uma unidade de escrita contínua e 

acompanhada. 

 
 

 
C- Conteúdos 

 
 

I- Reflexão com base num questionário, (apresentado a seguir) a aplicar junto dos 

professores de Língua Portuguesa, sobre a elaboração do texto escolar, em sala 

de aula, formas de o corrigir, incluindo questões que poderão ajudar a que o 

professor se consciencialize dos procedimentos por si adoptados. 

 

Questionário 

 

Assinale com um X as questões com que se identifica ou responda de acordo com as 

suas práticas. 

A- 

Com que frequência promovo actividades de produção de textos. 

Semanalmente ? 

Quinzenalmente ? 

Mensalmente ? 

Uma vez por período ? 

Outra periodicidade ??
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Em que momento das aulas promovo a produção de texto? 

Incluo composições escritas nas  fichas de verificação de conhecimentos? 

Que tipo de exercícios privilegio nas aulas (resumo, continuação de texto, composição 

livre, texto argumentativo, etc.? 

Outros.?

 B 

Qual o objectivo que tenho em mente quando peço aos meus alunos que escrevam um 

texto escrito??

Verificar a aquisição ou compreensão das ideias de um tópico tratado nas aulas;  

Verificar a competência: 

-linguística (gramatical e comunicativa)?? 

-organizacional (pontuação, parágrafos, etc.)?? 

Verificar a criatividade dos meus alunos.?? 

C 

Como oriento a escrita de um texto: 

Dou-lhes apenas o tópico (uma ou duas palavras)??? 

Peço-lhes que comentem uma frase alusiva ao tópico??? 

coloco questões orientadoras, cuja resposta redundará num texto ordenado??? 

Preparo-o nas aulas anteriores??? 

Como??? 

Outros procedimentos.?

 D 

Como costumo corrigir as composições dos meus alunos 

-Marco todos os erros.?? 

-Marco apenas alguns erros que defini antecipadamente.?? 

-Utilizo um código corrector para assinalar os erros.?? 

-Leio todo o texto antes de começar a marcar e/ou corrigir os erros.?? 

-Começo a riscar antes mesmo de chegar ao fim da primeira frase.?? 

-Quando encontro uma expressão que não conheço considero-a errada.?? 

-Acrescento expressões de louvor e/ou crítica quando termino a leitura.?? 

 -Promovo a auto e hetero-correcção do texto?? 

-Como??  
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-Os textos são sempre avaliados? 

 -nota numérica  ? 

-avaliação qualitativa?? 

 -outros procedimentos. 

 

O que é que os meus alunos fazem com os textos que lhes devolvo: 

-Nem olham para eles;?? 

-Vêem só a classificação obtida;?? 

-Vêem só os comentários finais;?? 

-Tentam perceber os erros assinalados pedindo explicações;?? 

-Reescrevem o texto integrando as correcções feitas;?? 

-Outros comportamentos.?  

De todas as hipóteses que assinalei, quais me parecem as que devo manter e melhorar e 

quais as que devo abandonar. 

 
in, AMARAL, M. J. de C. B. L. do (1996 ) O erro como processo consciencializados da aprendizagem da 

Língua Inglesa – Uma proposta de formação de professores reflexivos baseada no estudo de 

casos.(adaptado) 

 

 

II- Proceder à leitura de textos teóricos que permitam construir reflexão sobre a 

importância do ensino e aprendizagem da escrita   nas aulas de Língua Materna; 

-conhecer modelos de produção de texto ( Flower & Hayes (1979), White & Arndt 

(1991), Cassany (1999); 

-conhecer práticas de avaliação formativa do texto escolar; 

-definir critérios, finalidades e objectivos pedagógicos; 

-construir instrumentos que desenvolvam a capacidade de auto e hetero-avaliação 

dos alunos. 

 

Análise dos seguintes documentos:  Programa de Língua Portuguesa do 3º ciclo do Ensino 

Básico (linhas programáticas sobre o domínio escrita, sugestões metodológicas, avaliação 

e materiais de apoio); Competências essenciais da disciplina e competências transversais. 
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D- Passos metodológicos 

 

I. 

1.Reflexão individual sobre as práticas de correcção dos textos produzidos pelos alunos. 

 

2.Reflexão individual e em grupo sobre o programa de Língua Portuguesa do 3º ciclo do 

Ensino Básico, em articulação com as competências essenciais de conclusão do ciclo, e 

ainda com as competências transversais. 

 

3.Leitura individual, reflexão e discussão conjunta de documentos de natureza teórica 

sobre o ensino e aprendizagem do texto escrito escolar. 

 

4.Planificação de uma actividade de escrita a implementar em sala de aula: definição de 

finalidades, objectivos, tarefas, critérios, marcas de correcção e formas de os clarificar 

junto dos alunos.  

 

II. 

1-Planificação, com os alunos, da tarefa de produção de texto escrito, de acordo com os 

princípios propostos anteriormente; 

 

2-Redacção de um texto escrito segundo a planificação efectuada; 

 

3-Aplicação do modelo de correcção de colaboração mútua que se caracteriza pelo diálogo 

professor/aluno no sentido de melhorar e aperfeiçoar o texto produzido. 
 

(Nota: O papel do professor será ajudar o aluno a desenvolver estratégias que lhe permitam  conduzir o seu processo de 

escrita)  

 

4-Em grupo, após uma reflexão e inventariação prévias, baseadas nos textos produzidos, 

cada professor avalia os procedimentos adoptados e a sensibilidade dos alunos durante o 

exercício de produção, e numa atitude investigativa e reflexiva, os professores reajustam 

estratégias de ensino e aprendizagem. 
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Considerações finais   
 
 
O desenvolvimento desta investigação teve como objectivo aceder  a um dos diversos 

contextos em que decorrem as actividades de escrita escolar, procurando conhecer a forma 

como as professoras intervenientes no estudo responderam à leitura dos textos produzidos 

pelos seus alunos. Este nosso propósito surgiu das dificuldades que sentimos em  fomentar 

percursos de escrita motivadores e promotores de sucesso, conferindo ao processo de 

revisão/correcção do texto produzido em sala de aula um estatuto privilegiado.  Acresce 

que a observação de aulas, efectuada no âmbito da formação inicial, tem vindo a confirmar 

a insatisfação que, de uma maneira geral, os professores sentem relativamente à falta de 

capacidade na expressão escrita de muitos alunos, mas também relativamente à forma 

como, eles próprios, propõem nas aulas de Língua Portuguesa, tarefas e estratégias de 

escrita interessantes e diversificadas, que impliquem o aluno na planificação, na execução 

e na correcção de textos escritos escolares. 

A metodologia adoptada neste estudo permitiu, apenas, sensibilizar para a problemática 

referida supra, o que mostra a necessidade de se realizarem outras investigações que 

implementem a escrita nas aulas de Português língua materna, adoptando percursos 

diferentes, abandonando métodos desajustados e enveredando por abordagens de ensino e 

aprendizagem da escrita que privilegiem a construção do texto como processo e o 

acompanhamento personalizado do aluno. 

Segundo o nosso ponto de vista, e na sequência de outros estudos, a mudança a operar 

passa por uma formação de professores assente na reflexão que estes realizem sobre as 

suas práticas, e sobre si próprios, e pelo conhecimento mais estruturado dos processos de 

produção escrita dos alunos,  os quais são o impulso para a urgente renovação e inovação 

das práticas  de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa. 

Consideramos, ainda, desejável, que os professores promovam espaços de diálogo e 

partilha de saberes que permitam a construção de projectos comuns entre pares, buscando 

estratégias que possam constituir resposta aos desafios que os aprendentes  e as situações 

de ensino lhes colocam.   

Para concluir, e apesar de sentirmos que há constrangimentos e dificuldades a ultrapassar, 

é nossa convicção que, os professores- e particularmente os futuros professores -, através 
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desta atitude reflexiva, podem orientar de forma mais fundamentada a sua acção e, 

conscientes do seu poder de transformação, assumir-se como construtores da sua 

profissionalidade.  
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Procedimentos de transcrição 
 
 
Codificação dos enunciados ( adaptação de Van Lier (1988), de Leroy (1985) de Andrade & Araújo e 
Sá (1996) e de Moreira, M.ª A .(1996). 
 
 
AE – autora do estudo 
 
PA – Professora A 
 
PB – Professora B 
 
PC – Professora C 
 
PD – Professora D 
 
/ - pausa breve 
 
// - pausa longa 
 
<SIL> - silêncio 
 
<INT> - interrupção do outro 
 
... – suspensão da frase com entoação descendente 
 
+ - suspensão da frase com entoação ascendente 
 
..., - suspensão da frase com continuação 
 
? – enunciado percebido como interrogativo 
 
! – enunciado percebido como exclamativo 
 
<IND> - inaudível/ incompreensível 
 
/-   - enunciados simultâneos indistintos 
 
- 
- -   - indica intervenções simultâneas de diversos locutores sem que haja interrupção de  
- 
          um pelo outro 
 
itálico – ênfase dado ao enunciado ou à palavra 
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((    )) – elementos extra-linguísticos ( ex: ((risos)); ((suspiro)) 
 
... – texto não transcrito 
 
 
Transcrição do seminário   
 
  
AE -  Vamos ter uma conversa informal para complementar alguns dados a partir da correcção que 
fizémos dos trabalhos dos alunos // E vamos reflectir em conjunto sobre algumas questões/ agora 
que acho que temos dados que nos permitem servir  de suporte para efectuarmos  uma reflexão 
mais bem fundamentada// 
Não sei se pretendem começar a tecer algumas considerações sobre a correcção que fizeram, a 
grelha que utilizaram e/ ainda/ se pretendem estabelecer alguma comparação entre a forma como 
corrigiram os primeiros trabalhos e a forma como corrigiram os segundos // 
 
 
PA- Eu / quando corrigi os trabalhos com as grelhas.... tomei atenção a aspectos que me tinham 
escapado // De início tive de os ler várias vezes/ 
 
PD- <INT>foi muito mais fácil/ tínhamos uma pista para nos guiarmos e não nos esquecermos dos 
vários pontos que eram muito importantes / a correcção foi mais rigorosa/ pelo menos da minha 
parte e / orientada // 
 
AE- Mas não sentem dificuldades/ não acham/ por exemplo que demoram muito tempo?... 
 
PA,PB,PC,PD - <INT>Ah ! isso sim/ sim....é mais moroso....  
 
AE-...porque/ por vezes sentem dificuldades em / integrar os erros dos alunos em / digamos 
catalogá-los + 
 
PA, PC,PD- Sim, sim // 
 
AE- Em saber exactamente a que domínio pertence este ou aquele aspecto + 
 
PA, PC,PD- <INT> Sim/ sim exactamente / essencialmente a esse nível // 
 
PA - Por exemplo/ na concordância dos tempos verbais eu não sabia se tinha de os pôr na ligação 
entre as frases ou nos erros ortográficos / / não sei ...,ou se na coerência / 
 
PD-  Sim / sim eu também tinha essas dificuldades // 
 
PA - Porque ao fim e ao cabo vinha interferir na coerência do texto // 
 
AE- Antes de corrigir os trabalhos o que é que vos assustava mais? Quando sabiam que tinham 
trabalhos dos alunos para corrigir/ ao longo deste ano/ o que é que vos assustava mais? 
 
PC- Era a correcção/ era a correcção deles/ mas ..., correcção na sala de aula... 
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AE- Porquê? 
 
 
PC- O modo como lhes íamos apresentar os erros+ e o modo como poderíamos tornar isso mais 
aliciante/ porque já sabemos que é matéria que eles não gostam //  
 
AE- Todas concordam que é esta a maior dificuldade? 
PA -<SIL>  Se calhar/ é ...., também a correcção em casa/ muitas vezes mesmo// Ao depreciar 
tanto os erros ortográficos /acabamos por esquecer o conteúdo do texto / / o aluno fica com má 
impressão do texto que tinha escrito / Às vezes o texto é muito bom a nível das ideias/ respeita a 
tarefa que era indicada / mas com muitos erros ortográficos / Queremos chamar a atenção para uma 
coisa / mas também não depreciar a outra // 
 
AE- Provavelmente tinha medo de estar perante um trabalho globalmente positivo e dar ao aluno 
uma imagem / 
 
PA-  <INT> de um trabalho negativo.... 
 
AE- Como explica esse medo? 
 
PA- Não sei..., como disse a  PC  é um trabalho que eles não gostam muito de fazer.... 
 
PC -< Não/ eles adoram  fazer isso nas aulas/ eu acho que eles adoram escrever/ mas depois 
corrigi-lo / / e confrontarem-se com os erros deles é sempre...  
 
PD - Avaliar é muito difícil / avaliar uma composição é das coisas mais dificeis.... 
 
PC- Por isso é que acho necessário uma grelha destas e /  com pontuação ao lado mesmo// 
 
PA - Eu acho que se devia atribuir uma nota a cada parte/ não avaliar no conjunto// 
 
PC – Exactamente// 
 
PA -Dar uma nota para a expressão escrita/ se calhar/ para o respeito pela tarefa/ para a ortografia  
/ seria mais justo// 
 
AE- Há pouco vocês manifestaram o receio de/ nas vossas correcções/ darem ao aluno mais a ideia 
dos aspectos negativos do que dos positivos// Vocês pensam  que os professores têm tendência 
para valorizar aquilo que os alunos fazem de negativo nos trabalhos escritos/ em detrimento dos 
aspectos positivos? 
 
PA, PB, PC, PD- Eu acho, eu acho... 
  
PC - Eu também o faço// 
   
AE- Portanto acham que têm tendência para destacar aquilo que... 
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PC - <INT> que eles precisam de melhorar, talvez.... 
 
PA - Chama-se a atenção dos alunos para melhorar este ou aquele aspecto/ e como se chama a 
atenção do aluno parece que o resto ...  
 
PC, PD -  <INT> parece que o resto ficou... 
 
 PA -<INT> Parece que o resto ficou posto de lado// 
 
AE- Pois/ esse é um aspecto que temos de ter em atenção /  valorizar sempre os aspectos positivos 
para só depois apontarmos os negativos / / 
Vocês também estavam a dizer que tinham muitas dificuldades em avaliar// Consideram que há 
diferença entre avaliar e corrigir um trabalho escrito?   
 
PC – Completamente // 
 
AE- A  PC  diz completamente/ porquê? 
  
PC .- Porque quando estou a corrigir um trabalho estou talvez a tentar melhorar ou /  estou a tentar 
fazer com que eles /  vejam que há coisas que eles podem melhorar no trabalho deles/ mas  / ao 
avaliar não / eu  não gosto de avaliar / porque acho que não sou justa / não  tenho experiência para 
isso / /  
 
AE-  Por que é que acha que ao avaliar não + 
 
PC -  Sei lá! Porque eu ao avaliar / lá está ..., eu tenho sempre tendência (aliás não sei se sou só eu)  
mas tenho sempre a tendência a fixar o que de negativo houve nas composições ou nos testes / (nos 
testes é uma coisa diferente porque temos uma cotação rígida a que temos de obedecer) mas / aqui 
nas composições é uma coisa diferente / por isso é que eu acho que realmente deveria /  
obrigatoriamente / haver uma cotação ... 
 
PA, PC,PD- Também na composição // 
 
PD-  Também tem a ver com os nossos gostos pessoais + 
 
PC-  Exactamente /  porque eu não sei se a AE já leu a composição do aluno F. e os comentários / 
não sei /  e lá está eu acho que até fui injusta /  porque a composição dele era uma das mais 
engraçadas que havia ali / Ele mostrou alguma originalidade /  alguma cultura geral para fazer aquilo / 
/ Por outro lado /  havia / sei lá / a nível da construção frásica / talvez não fosse a melhor / (também 
temos de ver / eles têm catorze anos) mas/  lá está há sempre aquela tendência "ai /  não / eles têm 
de escrever bem!"/ / 
 
AE- Um pouco mais à frente / já vamos falar dos trabalhos / mas /  agora / para sintetizar esta 
primeira  questão / "o que é que vos assustava quando sabiam que tinham trabalhos para 
corrigir?"....,   era essencialmente saberem como é que iam fazer a apresentação como é que iam 
orientar / quase /  as actividades de remediação.... 
 
PA, PC - Sim  / sim / sim.... 
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AE - Essencialmente isso? 
 
PC, PA-  Sim / mas também avaliar... 
 
PC - E a nível da construção frásica/ não sei/ mesmo nos testes tinha muita tendência para "virar de 
patas para o ar( entre aspas) as frases deles"e a modificar completamente/talvez... 
 
AE- <INT>a escrita deles.... 
 
PC- Sim/ era quase "prostituir"  um bocado/ não sei se o termo é muito forte/ mas é "prostituir" 
um bocado a ideia deles/ porque eles são mais ingénuos/ têm outra maneira de pensar... 
 
AE- E hoje/ já com um ano de experiência/ têm outras ideias/ pensam que se / hoje / fossem fazer as 
aulas de correcção fariam coisas diferentes /ou não? 
 
PC- Trocar as composições/ foi uma das ideias que muitos sugeriram..., que eles corrigissem / 
e isso é proveitoso são eles que estão a trabalhar... Naquelas aulas / valha-me Deus/eles não faziam 
nada // 
 
 
AE- E pensam que aquelas correcções que vocês assinalaram naquele momento contribuiram/ e a 
forma como orientaram as aulas de correcção/ contribuiram para a progressão dos alunos...Têm 
assim  algum caso em que tenham verificado que o aluno conseguiu progredir? 
 
PC- A nível do vocabulário sim / mas foi só isso... 
 
AE-  A nível do vocabulário como? 
 
PC- Porque repetíamos muitas vezes os mesmos termos  / escrevíamos as palavras no quadro / eu 
chamava muito a atenção para aquele tipo de palavras..., a esse nível sim..., aí sim... 
 
AE-  Está a falar  de vocabulário em termos de adequação ou ... 
 
PC-  <INT>Não /não/ a nível de ortografia / de ortografia // 
 
PA- <INT> Também na concordância entre os tempos verbais // 
 
AE- Consideram que há diferença entre a correcção de trabalhos escritos no básico e no 
secundário?Vocês estabelecem essa diferença? 
. 
 
PD- Eu acho que sim  + porque são níveis diferentes / a riqueza de vocabulário é diferente quando 
se tem 14 anos ou 18 / a maneira  como se vê e se pensa o mundo tamém é diferente // Se calhar 
somos mais exigentes a nível da ortografia e da construção frásica e ...,também....,da originalidade..., 
talvez isso seja mais contestado // 
 
AE- Mas originalidade porquê? 
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PD- Porque ou se é original...,é... ,eu penso que é um bocado assim/ 
 
AE- O que é para si ser original? Como reconhece originalidade num trabalho? 
 
PD-É...,  pegar  /talvez/ nas coisas que existem  e  dar-lhes um toque pessoal /e fazer com que elas 
sejam vistas ou sentidas de maneira diferente / 
 
AE - Vêem alguma diferença entre a correcção dos trabalhos no básico e no secundário? 
 
PC-Sim / penso que sim //Se algum dia vier a ter/ espero bem que sim / (com a experiência hei-de 
chegar lá) 11º e 12ºanos / aí sim acho que temos de ser mais exigentes /porque..., tanto a nível do 
vocabulário/ como da adequação do vocabulário/ porque o vocabulário deles é muito restrito/ e 
depois não se exprimem...,não sei..., com grande ...,sei lá..., fervor é tudo muito "murchinho" 
/tudo muito"plano"/ nada é tratado com  rigor / isto em geral/  há alguns que fazem isso..., 
/- 
 
AE-Refere-se ao secundário? 
 
PC-Sim  /porque eu acho qe no básico as coisas são diferentes...,porque eles conseguem ser mais 
criativos/ mais interessados / mais eles próprios/acho que sim  /não têm medo //Estão mais 
interessados // sim é isso //Têm o olhar mais desperto para aquilo que realmente+ 
 
PD-<INT>e que é novidade / e são mais curiosos ... 
 
PC- Muito mais / eu acho que sim / é curioso mas vai-se perdendo a curiosidade // 
 
PA /PD- Sim / acho que sim // 
 
PA-Acho que no secundário quando se pede um trabalho de expressão escrita  / se calhar / vão 
limitar-se a aplicar determinada matéria que estudaram // Penso que eles só se vão limitar ao que 
estudaram / Fazer um texto coerente... 
 
 
PD-<INT>Mas eu acho que isso depende do professor // 
 
PA- Acho que não há tanta procura de..., outras coisas // 
 
PC- <INT>estender o tema... 
 
PA- Os do oitavo ano / que tivemos este ano / se calhar vão buscar outras ideias  / outras coisas... 
 
  <IND> 
 
PD-A nível de secundário já se repetem mais actividades / mais estratégias..., Se calhar temos de 
arranjar meios e actividades diferentes para assim os aliciar / penso que sim // 
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PC- Mas eles nessa altura vão..., se uma pessoa com 17 anos já não está um bocadinho aliciada / é 
difícil..., Eu / por exemplo / quando tinha 17 anos não era preciso estarem a pôr-me uma musiquinha 
para eu gostar de um poema // 
 
PD- Pois... 
 
AE- A que é que atribui essa diferença que encontra/ uma vez que ainda é tão jovem/ e a diferença 
que encontra entre si e os seus alunos do secundário? 
 
PC- Se calhar também é da educação / não sei...  
 
 
PD- <INT>hábitos de trabalho... 
 
 
PC-Já vem de casa..., Acho que isso vem essencialmente de casa // São coisas que se cultivam... 
 
 
<IND> 
 
PC-Exacto / casa-Escola / sim..., Gosto pessoal..., Se calhar porque os alunos que temos este ano 
são alunos mais virados para artes / desenhos que não estão tão preocupados com a expressão 
escrita...., 
Se calhar/ para eles é uma coisa que têm de fazer porque vem no currículo/ é obrigatório. 
 
PA,PC,PD- Trabalha-se pouco...,muito pouco..., 
 
 
<IND> 
 
AE- <INT>se calhar é estranho..., há um corte..., porque se eles no básico estão..., são tão 
interessados e escreve /  (PC <INT>.-Sim é isso é isso) o que é que pode explicar que eles 
cheguem ao secundário e demonstrem essa apatia nos trabalhos de expressão escrita e manifestem 
esse repúdio/ quase/ por essa actividade? 
 
 
PC- Porque não se cultivam os hábitos de trabalho / não se cultivam hábitos de trabalho e..., 
 
 
PC - <INT>e não se ensina o aluno a fazer aquilo que se pede. "Faz uma composição"  / nunca 
dissémos:"Uma composição faz-se assim / podemos fazer...,colectivamente / tem uma estrutura / não 
deve haver repetição a nível da estrutura frásica ou do léxico / podemos fazer variações... ", nunca 
mostramos como é que se deve fazer..., Isso é o que se deve fazer // 
 
 
PC-Eu acho que eles não aproveitam... 
 
PD- <INT>  Treinos... 
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PC-Treinos / é isso // 
 
PD- <INT>escritos // 
 
 
PC- Mas eles também não aproveitam... 
 
PD-Hoje / vamos fazer um resumo + 
 
 
AE -Ainda voltando à questão do básico de há pouco..., Houve aqui duas opiniões 
contraditórias/enfim / duas sensibilidades diferentes em relação à mesma questão // A da PA  
que disse que os alunos / normalmente/ não gostam de fazer os trabalhos escritos e a da PC. que diz 
que eles gostam muito // Essa sua opinião é fundamentada na experiência que teve com os seus 
alunos este ano? 
 
PC- Sim // 
 
 
 
AE- Eles não gostavam? Normalmente como é que eles se manifestavam relativamente à.. 
 
. 
PA-<INT>" Ohhh " 
 
 
AE- Porquê?Só assim? Nunca disseram porque é que não gostavam de desenvolver essas 
actividades na sala de aula? 
                 
 
PA- Não sei..., Eles gostavam muito mais de trabalhar em grupo /Eles diziam mesmo que gostavam 
mais de trabalhar em grupo ou em pares /E..., depois não sei... , talvez pelo facto de ser uma 
tarefa... 
 
PD - <INT>de contar para a nota... 
 
PA- Exacto /  é isso..., é isso // 
 
... 
 
PA-É uma tarefa...,se calhar pedir-lhes para falarem sobre um assunto qualquer...,um trabalho... 
 
PD- <INT> Os meus alunos gostaram muito / 
 
PA- <INT>já...,se calhar tinham mais facilidade/ mas o facto de terem de escrever todos a mesma 
coisa/ sobre aquele assunto...,eu via pronto...,havia excepções... 
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AE - ...mas os vossos gostavam.... 
 
 
PD, PC- Sim  /sim // 
 
 
PC-<INT>e perguntavam" já corrigiu a nossa composição?""já leu ?" "gostou?" "estava 
gira?""estava engraçada?" Acho que gostavam! 
 
PD- Depois líamos algumas também... 
 
PC- Exacto, e eles gostavam muito disso // 
 
PA- Tanto que eu agora..., por exemplo /verifiquei agora no segundo trabalho que...,no trabalho da 
aluna S. / da aluna S. //Ela no primeiro trabalho tinha feito uma composição bastante original..., tinha 
respeitado aquela situação toda do baile..., tinha feito um texto muito  
extenso / e agora não // escreveu um bocadinho e depois disse "peço desculpa, mas hoje não estou 
com inspiração nenhuma"..., pronto... 
 
... 
 
AE- Há pouco tinha-vos perguntado se achavam que os alunos tinham progredido ao longo do ano 
e porquê e vocês disseram que achavam que tinham evoluido só ao nível da correcção ortográfica... 
 
PC-<INT>E também em riqueza do vocabulário. 
 
<SIL> 
 
PC- Porque têm mais cuidado...,são mais cuidadosos ao aplicar o vocabulário...,têm aquele cuidado 
de... ,talvez  /empregar / às vezes(nem sempre muito bem) mas tentam empregar  palavras novas/ 
mais rigorosas...,outro tipo...,  de vocabulário... , têm mais cuidado com as palavras... 
 
PD-<INT> Nós também estávamos a chamar sempre a atenção para isso // 
 
PC-Exactamente //Nós estávamos sempre a chamar a atenção para as repetições... 
 
PD- Estávamos constantemente a repetir isso// 
 
AE -E os seus alunos / PB? 
 
PB- Os meus alunos também evoluiram bastante na escrita..., não havia tantas repetições // Alguns 
era só no início / mas depois... 
 
PD- <INT>Também acho que a aluna V. evoluiu um bocadinho... 
 
AE- O que é que vocês exigem nos trabalhos que os alunos fazem? 
 
PB-   Que o texto seja coerente// 
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PA-Primeiro a adequação ao tema// 
 
PD PC- Sim..., sim...,à tarefa// 
 
PC-É a primeira coisa// 
 
AE- E o que é para vocês a adequação ao tema? 
 
PC-Talvez..., fugir um bocadinho..., mas não muito // 
 
AE - O que é deixar fugir um bocadinho? 
 
PC-É alargar a imaginação... ,dar azo à imaginação/ deixar que ela voe um bocadinho / mas não 
ultrapassando certas fronteiras e barreiras// 
 
 
AE- Mas o que é que vos permite dizer que o trabalho está adequado ao tema ou não está 
adequado ao tema? 
 
PC-É uma linha directora do...,do início  ao fim se veja que...,mesmo se no início o aluno não 
respeita perfeitamente o tema // depois pode ir mediante o desenvolvimento ... 
PD- Mas neste trabalho não sei...,a imaginação pode ir muito longe...,e o que se pede é inventar um 
final diferente para o 11º capítulo ...,  a partir daí podem fazer o que eles quiserem... 
 
PC-Mas acho que tinha antes...o capítulo tinha antes... 
 
AE- Então/ o que é que vos pode levar...,partimos do princípio que..., nessa perspectiva/ qualquer 
trabalho  /que vos possa aparecer está adequado, o conteúdo está adequado? 
 
 
PA- Não... ,porque tinha lá..., -Não te esqueças de referir as mudanças da personagem / poucos 
foram os alunos que referiram as mudanças da personagem/ Eu achei / pronto que não era respeitar 
a tarefa que tinha sido indicada..., porque eles tinham...,muitos imaginaram uma série de fugas para 
João Sem Medo não ter que cortar a cabeça..., ou mesmo / apesar de a ter  cortado a cabeça ter 
sido feliz na mesma...,mas muitos não referiram muito as mudanças da personagem //Não houve 
assim uma referência a esse aspecto/ mas estava indicado na tarefa/ mas pronto... 
 
PD- Se calhar a tarefa era tão...,extensa...,ou não....,acharam que aquele aspecto era pouco 
importante para eles... 
 
AE- Quando vocês têm um trabalho para corrigir o que é que destacam 1º?Quando começam a 
corrigir um trabalho / o que destacam 1º no trabalho? 
 
PC-Acho que é a criatividade... 
 
AE- A criatividade? 
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PC-Sim  /se me rio...., se acho engraçado ...,se tenho gosto em estar a ler aquilo ou se estou a 
achar"Meu Deus do Céu o que é isto?!" 
  
PD-Mas acaba...,a criatividade e destacam-se logo os erros e a forma como escrevem ou como 
apresentam// 
 
AE-Então /o que é vocês..., portanto  /destacam 1º a criatividade e o que é que assinalam 1º? 
 
PD.- A nível de correcção? 
 
PD, PC-Os erros// 
 
AE- Os erros ortográficos 1º /Porquê? 
 
PC-Porque "salta ao olho" / salta à vista... , é mais flagrante... 
 
AE- Se calhar é mais fácil... 
 
PA, PC, PD- É mais fácil // 
 
AE-Vocês quando começaram a preencher esta grelha / começaram sempre pelo princípio? 
 
PA, PC, PD- Eu não  //eu não // 
AE - Porquê? 
 
PC- Eu não //. Eu comecei por fazer...,com licença //Posso? 
 
AE- Pode // 
 
PC-Ora bem...,Aqui trabalho / tarefa escrita // 
 
Vozes- Aqui /é aqui...,Começa aqui... 
 
PC-Função /Prenchia isto tudo no global //. Às vezes nem começava por aqui...,porque ia aos erros 
ortográficos e então vinha aqui -ortografia- assinalava mais ou menos os erros..., originalidade e 
adequação  /porque já tinha lido aquilo duas vezes..., mas antes de preencher isto preenchia a de 
cima e muitas vezes começava por estas: vocabulário e ... 
 
AE- Antes de preencher isto que era... 
 
PC-<INT>a ortografia e a pontuação / sim... 
 
AE-Sem preencher estas? 
 
PC-Não estas eram as duas..., as 1ª... 
 
AE- Ortografia e pontuação... 
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PC-E depois vinha a estrutura das palavras /a estrutura frásica e a coesão entre as frases / este 
grupo /este grande grupo // E depois é que vinha o vocabulário..., a variedade porque acho que isto 
está muito ... 
 
<SIL> 
 
AE- A PD disse que não corrigia assim / 
 
PD-Lia o trabalho / depois corrigia-o /mas depois ao preencher prenchia tudo..., porque já conhecia 
a composição para... 
 
AE-<INT> Portanto  / 1º fez a correcção na composição..., e só depois prencheu a grelha...  
 
PD-Sim / sim... 
 
AE- E a PB também fez assim? 
 
PB-Sim / sim // 
 
PD- Lia uma 1ª vez na globalidade... 
 
PC-Lia sempre duas vezes // 
 
AE- Quando vocês corrigem / em que é que se sentem mais seguras?Quando estão a corrigir um 
trabalho qual é o aspecto  / em relação ao qual se sentem mais seguras? 
 
- 
- - 
- 
 
PA-Eu acho..., que ao fim e ao cabo há coisas que numa..., 1ªcorrecção passam / depois numa 2ª é 
que se verifica o erro ... 
 
<SIL> 
 
PC, PD- Tornar isso claro aos olhos do aluno é que é difícil... , eles perceberem ... 
 
AE- O quê?  
 
PC- Os erros / 
 
PD-<INT>Ou acharem uma estrutura frásica..., Escreve-se assim porque se escreva assim / leva um 
h porque é o verbo haver..., mas a estrutura frásica é mais difícil ....,mas porque é que? 
 ...,isso tem de ser um treino..., não sei / isso é mais difícil... 
 
PC- Quando é frases pequeninas...,eles têm... 
 
PD -<INT>Já lhes disse... 



                   

 14  

 
PD- Mas também não se podem limitar a fazer frases muito pequeninas  /porque depois já...,já não 
ousam construir frases mais complexas..., já não têm... 
 
PC-<INT> Mas isso é a tal progressão..., devia haver uma progressão...,fazes uma frase simples 
fazes outra depois fazes uma complexa... 
 
PD- Ou repetem o- que- constantemente / 
 
PC- E o e   ...   ,que/ e que/ e que... 
 
PD - E às vezes não aplicam...,correctamente.... 
 
PA- Pois / tentam ser mais ousados e acabam por cometer muitos erros// 
 
PD-  Para explicar isso é difícil.... 
 
AE-Vocês quando pegam num trabalho  o que é que corrigem? 
 
PA- Eu corrijo os erros ortográficos /a pontuação / os erros de concordância verbal/a construção 
frásica..., isso..., não corrijo sublinho..., faço uma ondinha e depois..., porque penso que essa 
correcção de construção frásica deve ser...., porque não se pode desmontar um texto acho que é 
muito desagradável para o aluno receber um teste que está todo vermelho / uma folha que está toda 
vermelha / eu acho que...., por isso sou muito morosa na correcção..., entregava depois/ e 
explicava/ porque está aqui está esta ondinha/ é melhor..., desta maneira...,por isto ou aquilo..., 
 
PD- <INT>Será que eles.... 
 
PA- É isso// 
 
PC- É isso/ mas se uma pessoa também não corrigir/ se uma pessoa não puser um exemplo/ uma 
frase modelo/ (modelo ...,bom. entre aspas!) 
 
PC-Exactamente// 
 
PC- Uma pessoa..., também são 32  alunos..., como é que uma pessoa vai explicar as ondinhas 
todas a 32 alunos?! 
 
PA- É isso ..., mas.... 
 
AE- Porque é que colocam esse vocabulário dito calão entre aspas?Como é que vocês reagem 
perante um trabalho que tenha calão? 
 
PC- Eu rio-me// 
 
PD- Se até for bem aplicado... 
 
PC-Eles não estão aqui para aprenderem a ser escritores.... 
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 AE- Mas acham que penalizam os alunos quando eles utilizam calão? 
 
... 
 
PA,PC,PD- Não/ não/Nunca// 
 
AE- Então chama a atenção com que objectivo? 
 
PC- Para eles não usarem isso..., para tentarem reduzir isso...,porque mais para a frente/ aqui não/ 
podem precisar de reduzir isso// 
 
PA- Isto também tem a ver com a tarefa que é pedida /porque é uma tarefa um bocado lúdica  ao 
fim ao cabo/reconstruir uma história acaba por ser uma actividade um bocado lúdica ..., Se tiverem 
/por exemplo / de fazer uma interpretação ou uma dissertação já não podem utilizar este... 
 
AE- A PA  já disse o que corrigia / e vocês? 
 
 
 
PC- Nós corrigimos a mesma coisa..., isso de reconstruir novamente as frases era um erro meu/ não 
era por mal que eu fazia isso/ mas era para eles verem se o que estava mal ali era realmente a ordem 
das palavras e que na ordem como eles tinham assinalado no texto não fazia sentido + 
 
PA- Também muitas vezes era um bocado difícil corrigir a coerência/ corrigir isso a coerência do 
texto...,Porque por exemplo havia no texto uma tal personagem que fez uma acção qualquer /mas 
ninguém nos explica como é que aquela personagem apareceu/ por que é que fez aquilo... ,é como 
se nós..., tentei explicar isto assim / quando vemos um filme na televisão se de repente está uma 
personagem em situação de perigo / imaginemos/ e de repente aparece uma fada qualquer que com 
um poder sobrenatural que faz com que aquilo acabe / nós  ficamos / ficamos /pronto..., mas 
porquê? por que é que aquilo acontece ou por que é que aquela personagem ficou naquela situação 
? 
 
PC-É um bocado incongruente // 
 
PA PD- Exacto// 
 
PA- Querem fazer a composição muito depressa... , querem chegar depressa  ao fim da 
composição /e inventam assim coisas sem  explicar como é que elas aparecem... 
 
AE- De facto essa é uma das questões que os alunos apontam sempre nas composições- é o pouco 
tempo que têm para fazer os trabalhos... 
 
PD-Aliás tiveram menos do que 50minutos // 
 
AE- Vocês vêem  assim..., alguma hipótese dos trabalhos poderem ser dados em...,de forma a que 
os alunos... 
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PD-<INT> As aulas de Português ...,acho que deviam ser 2h, pelo menos + 
 
PC- Sim / sim / sim // 
 
AE-Como é que vocês prevêem a planificação de uma actividade de expressão escrita? 
 
PC- Talvez..., uma preparação em casa. 
 
PD- Dar-lhes algumas pistas... , alguns conselhos... 
 
PC -Revejam isto / porque amanhã vamos fazer uma composição...,tenham em atenção este 
aspecto... 
 
PA- Tentar / talvez ...,levar histórias cortadas aos bocadinhos e apresentar aos bocadinhos / em vez 
de terem de escrever a história / organizarem a história / era mais rápido do que... 
 
PC – Mas..., assim já não estão a escrever... 
 
PA- Mas  /são actividades de treino // 
 
PC-  Ah, sim ...,sim// 
 
AE- A PB quando pega nos trabalhos dos alunos o que é que corrige? 
 
PB- A 1ª coisa ?Os erros ortográficos..., a pontuação... 
 
AE- O que acha importante corrigir nos trabalhos? 
 
PB-A criatividade / também...,Eu leio o texto e vejo se tem criatividade ou não... 
 
AE- E como é que reconhece essa criatividade? 
 
(( risos  )) 
 
PB- Tem uma ideia / sei lá // tem uma opinião diferente em função do tema ... 
 
AE- E a PD? 
 
PD- Foi o que eu disse há bocado..., Há criatividade quando há originalidade / quando é pessoal / 
quando é diferente..., Pode-se inventar ou pega-se naquilo que já existe e... 
 
 
AE-Vocês acham que vocês próprias evoluiram na correcção dos trabalhos / ao longo do ano? 
 
 PA,PB,PC,PD- Sim / sim // 
 
AE- Porquê? 
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PC-Partiu-se do zero ((riso)) 
 
AE- E o que era o zero? 
 
PC Era nada era nada mesmo... 
 
AE- Mas /vocês têm a vossa experiência enquanto alunas...,não têm nenhum ponto de 
referência...,não têm a ideia de nada que vos tivesse ajudado na vossa experiência de professoras? 
 
PC Sim / sim / talvez a nível da construção frásica / as frases mais curtas / não tentar misturar ideias / 
tentar organizar  um texto... 
 
AE- Isso foi como vocês aprenderam? 
 
PC- Foi o que eu aprendi! 
 
PD- Eu aprendi também ! 
 
AE - Aprendeu no secundário? 
 
PD – Sim // 
 
PC -  Em França // 
 
AE- Como é que isso era feito? Como é que vos ensinaram a fazer isso? Como decorriam as 
actividades de  escrita? 
 
PC- Exercícios /exercícios / e muito treino em casa... 
 
PC - Dissertações de 10 páginas todas as semanas // 
 
AE- E depois como é que os vossos professores  faziam as correcções?Faziam assim como vocês 
fazem / levavam para casa? 
 
PC, PD- Eles corrigiam // 
 
PC - Corrigiam sucintamente // 
 
PD - Pelo menos os meus professores discriminavam bem os erros / até ao nono ano //Depois no 
secundário faziam às vezes correcções e chamavam-nos a atenção para este tipo ou aquele tipo de 
erro// 
 
PA- Eu acho que aprendi sobre composição escrita no 9º ano...,Tinha uma professora que nos 
ensinou imenso a estruturar um texto / 
 
AE- Como é que ela fazia? 
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PA-Por exemplo / trazia uma actividade /por exemplo..., trazia um texto..., um tema / E tínhamos 
que fazer uma introdução..., só a introdução/ e andámos o período inteiro a treinar  a introdução//. 
No 2º período/ um período inteiro... ,a treinar só as conclusões..., e depois  então só no 3º período 
treinámos o desenvolvimento/ ou seja/ apresentar as ideias contra ou a favor..., a argumentar. 
 
PC- Era o texto argumentativo... 
 
PA- E depois mais actividades dessas // Muitas vezes tinha um tema ou um texto e faltava a 
conclusão ou a introdução e depois ou faltava um argumento a favor..., ou tinha os elementos contra 
e tínhamos que encontrar alguma coisa a favor //Tudo bem argumentado sempre //Tínhamos pelo 
menos  uma vez por semana um trabalho de expressão pessoal.., tínhamos muitas actividades / além 
dos treinos ..., tínhamos um trabalho desses... 
 
PD -Cada dia era dedicado.... 
 
PA – Pois / mas davam-nos regras // 
 
PC Como é que se faz uma introdução? 
 
PD- Outro dia era a gramática.... 
 
PA- Sim /sim..., A expressão escrita era sempre trabalhada naquelas aulas de 2h... ,Nas aulas de 
uma hora uma era para leitura / outra para a gramática / outra para a ortografia / mas aquelas 2h 
eram especificamente para a expressão escrita.... 
 
PD, PC-Era..... 
 
AE-<INT> Portanto / quando vocês este ano começaram a dar aulas partiram dessa vossa 
experiência e consideram que isso é zero?Consideram isso zero relativamente àquilo que evoluiram? 
 
PC- Em Portugal acho um bocado..., porque as coisas não se fazem assim...,não sei..., Mesmo na 
Universidade esse tipo de trabalho não era bem aceite..., não era bem visto... 
 
PD- E mesmo no secundário / porque eu vim de lá para cá e senti uma diferença! 
 
PC -Isso já não sei! 
 
AE- Vocês têm essa experiência e consideram que é uma experiência positiva e que vos permitiu 
ultrapassar dificuldades a nível da escrita // Mas por que é que acham que evoluiram na forma como 
corrigem os trabalhos dos vossos alunos, na forma como se posicionam face à escrita dos vossos 
alunos? 
 
PD- Porque é muito diferente nós escrevermos bem e..., ensinarmos a escrever bem/ razoavelmente 
e ensinar e fazer compreender...,  a escrita ao aluno:"por que é que isto está mal?...,acho que a 
minha estrutura frásica está lógica...,Era assim que eu queria dizer...,.eu não posso dizer assim 
porque não está lógico....," havia alturas em que eu não sabia explicar.... 
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PA -Acho que evoluimos muito na maneira de explicar...,Há muitas coisas  /se calhar / que eu 
expliquei neste 2º trabalho e que não fui capaz de explicar no 1º+ 
 
PD - E já conhecíamos melhor os alunos... 
 
PA- Pois / pois / também tem a ver com a relação que se estabelece com os alunos //  
 
AE- Então  / consideram que evoluiram /sobretudo na correcção dos erros e na forma como podem 
explicá-los aos vossos alunos? 
 
PD - E no rigor/ no rigor da correcção... 
 
AE- O que é que consideram o rigor da correcção? 
 
PD -  Aprofundar / Eu pessoalmente  gostei  muito desta grelha /  porque me disciplinou e eu podia 
seguir os tópicos e era muito mais fácil não me esquecer... 
 
PC-Exacto / exacto + 
 
AE- A PD já afirmou várias vezes que gostou desta grelha / Se tivessem que lhe introduzir alguma 
alteração ..., se tivessem que a reformular/ o que é que retirariam ? o que é que incluiriam? 
 
PD- Ou acrescentar? 
 
AE- O que é que fariam? 
 
(SIL) 
 
PC- Nas características gramaticais...,estrutura e ordem das palavras...,..não sei...,estrutura frásica e 
coesão entre as frases... 
 
AE- Porque é que sentiu dificuldade aí? 
 
PC- Não sei // Estrutura e ordem das palavras / Sim/ isto é importante... 
 
AE- E o que é que entendeu por estrutura e ordem das palavras? 
 
PC- A forma como as palavras..., é óbvio que há certas palavras que se devem utilizar numa dada 
altura e não antes de um advérbio..., não depois de um adjectivo..., bom ...,essas coisas que nós 
sabemos/mas penso que isto vai muito mais ao encontro da estrutura frásica...,acho que é um 
bocado isso... 
 
PD- E aqui às vezes... 
 
AE- Acha que este ponto da estrutura das palavras devia ser retirado? 
 
PC Sim/ para mim/ não sei.... ,a meu ver.... 
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AE-Sentiu dificuldades e sentiu que.... 
 
PC- <INT>Confundia demais as coisas e sentia que estava talvez não sei... 
 
PD -  A repetir-se um bocado/porque aqui"utilização de palavras fáceis e difíceis" eu entendi 
enriquecimento/  por exemplo/ palavras mais...,pronto... 
 
AE-<INT> Uma riqueza de vocabulário maior? 
 
PD -  Sim..., e... 
Sim / e depois / às vezes/ ir de encontro um pouco á variedade...,porque haver variedade lexical 
também contribui para o enriquecimento textual..., eu acho...às vezes... 
 
AE- O que entendem aqui por variedade? 
 
PC- Variedade ...,também acho que tem a ver com riqueza / 
 
AE - Com..., 
 
PA-<INT> Utilização de muitos adjectivos/ por exemplo. 
 
PC- Advérbio/ enriquecimento do texto// 
 
AE –Então/ uma variedade maior de categorias morfológicas é? 
 
PA, PC, PD- Sim...,também+ 
 
AE- Então  /.era essencialmente este aspecto da estrutura/ordem das palavras que vocês retirariam? 
 
PD- Não era retirar...,ou então... 
 
PC- Eu acho que este vai ao encontro deste..., por isso..., e estes dois.... 
 
PD- Em algumas coisas vai ao encontro deste...,vai ao encontro da estrutura frásica por vezes a 
estrutura e ordem das palavras vêm causar um bocado de confusão na estrutura da frase... 
 
AE - E o que é que sugerem? 
 
PD - Juntá-los// 
 
AE - Quais? 
 
PD- Estes dois //  
 
AE-A estrutura das palavras e a estrutura frásica? 
 
PA - Porque às vezes havia alunos que por tanto quererem ...,.acabavam por perturbar a estrutura 
frásica...,eu acho ... 



                   

 21  

 
PD- <INT> A ordem das palavras.... 
 
AE-A variedade... , a estrutura..., mas a  PC disse que não concordava que estes dois pontos 
fossem unidos /fossem colocados conjuntamente ? 
 
PC- Não  /este e este// 
 
AE -A variedade // 
 
PC- Não //A variedade / a estrutura / exacto // Acho que este aqui tem mais a ver com este ponto 
do vocabulário do que com as características gramaticais// 
 
PD-Sim / sim // 
 
PC- Não é? 
 
... 
 
PA-Tem também a ver com sintaxe ... 
 
PD - Sim /sim // (SIL) Apesar de poderem confundir esta...,mas está mais próxima... 
 
PC- <INT>Características gramaticais acho que não... 
 
PA- Se calhar isto..., tem mais a ver com as categorias morfológicas e aqui tem mais a ver com 
sintaxe... 
 
PC-Exacto // 
 
PA- Este aspecto tem mais a ver com sintaxe / este aqui tem mais a ver com morfologia// 
 
AE.- Então/quando diz estrutura e ordem das palavras/ como é que vocês reformulariam esta parte? 
Categorias morfológicas do texto? 
  
PC- Sim..., se calhar... 
 
AE- E aqui estrutura frásica ? 
 
PD- Estrutura frásica..., acho que está bem//            
 
PC-Características gramaticais /sim/ isso acho que está bem dentro da estrutura frásica // 
 
AE- Ainda não percebi como é que fariam aqui a alteração ?! 
 
PA-Se calhar era categorias morfológicas / sim // 
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AE- Tem características gramaticais...,tem estrutura e ordem das palavras...,  tem estrutura frásica e 
coesão em/entre as frases, portanto são estes três aspectos nas categorias gramaticais... 
 
PC- <INT> Mas aqui acho que está bem..., aqui características gramaticais inclui a estrutura 
frásica.., e  a... 
 
AE- <INT>A coesão // 
 
PC- Entre as frases / acho que sim /Mas acho que este ponto / não sei/isto é a minha opinião... 
 
AE- Retiraria o 1º ponto? 
 
PC- Não / não + 
 
PA- Punha-o/ se calhar aqui // 
 
AE- Colocá-lo-ia no vocabulário? 
 
PC- Sim/ interligava-o com este...,sim// 
 
AE- Passava a estrutura/ordem das palavras ,acrescentaria aqui um 3º ponto que seria dentro do 
vocabulário este? 
 
PC- Sim / variedade e..., 
 
PD-<INT> Eu acho que tem a ver com os dois  /é dificil! 
 
PA-Ou à parte..., mesmo...,se calhar.... 
 
PD- A estrutura das palavras... 
 
AE- <INT> Não retirariam? 
 
PA,PC,PD- Não /não // 
 
AE- O que não a colocariam  era aqui..., nas características gramaticais? 
 
PC- Não..., porque eu acho que não tem nada a ver com gramática.., a meu ver não//Os verbos / 
por exemplo  /acho que faltavam  também aqui ..., eu não sabia muito bem onde é que os havia de 
colocar... 
 
PD -  A concordância verbal ... 
 
PA- Exacto // 
 
PC- O que é que eu vou fazer com isso? 
 
PA- Eu tanto punha aqui como punha aqui// 
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PC-Claro/ eu punha assim... 
 
AE- Portanto  / não sabiam muito bem a questão dos verbos.., da utilizaçaõ do verbos não sabiam 
muito bem como é que... 
 
PA-<INT> Sim / sim // 
 
PC- Muitas vezes.... 
 
PA-Pois/ porque tem a ver com estrutura frásica..., porque não respeitam a estrutura..., muitas vezes 
começam a frase no presente e depois  levam a frase para o futuro ou para o passado/ 
portanto há um desrespeito pela estrutura frásica / mas também isto tem a ver com coesão entre as 
frases/ porque não há uma ligação lógica entre as frases quando há a mudança de tempo verbal.Por 
isso / por vezes não dá muito para pôr... 
 
AE- <INT>A  PC disse....,e a PD quer dizer mais alguma coisa? 
 
PD-Isto confundiu-me / porque acho que tinha a ver com..., 
 
AE- <INT>Isto  que é a estrutura e ordem das palavras /não é ?  
 
PD- Por exemplo... , utilização de palavras fáceis ou difíceis...,acho que tinha mais a ver com 
variedade e riqueza textual..., e depois a estrutura e a ordem das palavras acho que tinha mais a ver 
....,que se relacionava mais com a estrutura frásica / 
 
AE- Então / se não tivesse isto que tem entre parêntesis estava bem? 
 
(SIL) 
 
AE- Se tivesse só estrutura e ordem das palavras consideram que podíamos ter aqui neste item? 
Agora /entra nalguma contradição segundo a sua perspectiva quando acrescenta" palavras fáceis e 
difíceis"? 
 
PD- Sim  / talvez... 
 
PA- Porque se calhar palavras fáceis ou difíceis já tem a ver com variedade+ 
 
PD- A utilização de fáceis ou dificeis não contribui para ..., para... 
 
AE-<INT>Para a estrutura das palavras.... 
 
PD-Sim para a compreensão..., pode contribuir é  para o seu enriquecimento// 
 
PC - Até as palavras longas e curtas / também é a mesma coisa // 
 
PD -  Pois / longas e curtas / sim// 
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PC – Monossílabos / dissílabos...,é a mesma coisa...,polissílabos... 
PC- do vocabulário... 
 
AE- E há algum ponto mais que vocês  / ao corrigirem os trabalhos /tenham sentido dificuldade em 
integrá-lo aqui?(para além da concordância dos tempos verbais) 
 
(SIL) 
 
 PD- A utilização de expressões...,por vezes utilizam uma determinada expressão num contexto... 
 
PC- Eu dizia aqui na adequação do vocabulário / mas isso também não sei/ 
 
PD- O quê?O que eu estava a dizer? 
 
PC- Na adequação de certas expressões... 
 
PD Ah! Porque eu aqui adequação de vocabulário pensei que fosse adequação do vocabulário  
relacionado com o tema // 
 
PC-Ah! Eu pus... 
 
PD-<INT>Com o tema e também com aquilo que o aluno podia... 
 
PC- Não sei / cada vez que aparecia uma expressão que não se adequava muito ou que não era 
muito correcta   / por exemplo "onde é que está esta cena?"..., acho que o vocabulário não se 
adequa muito bem à situação que foi pedida // 
 
PD-Houve uma contradição na aplicação de expressões / João Sem Medo..., João Sem Medo 
opta.... 
 
AE - <INT>pela condição imposta que o homem sem cabeça lhe propôs. 
 
PD- Aqui há alguma contradição / 
 
AE- E incluiu aqui na estrutura das palavras / estrutura e ordem das palavras? 
 
PD- Sim... Se calhar não  / era aqui... 
 
AE- Se calhar era na adequação// 
 
PD- - Sim// 
 
AE- -Pensa então que neste trabalho  / que é do aluno  Z. que ia incluir este exemplo que tem aqui 
na estrutura das palavras..., agora acha que estava melhor na adequação? 
 
PD- -Se calhar..., pois ..., chamaste-me a atenção para isso... 
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AE- - E aqui por exemplo/ este trabalho  /já que estamos com ele /tem aqui na adequação 
...,suficiente...,  assim como tem aqui em baixo originalidade e adequação do conteúdo+ 
suficiente /podia ter sido mais aprofundado // O que é que a levou a classificar este trabalho 
suficiente /porque apresenta apenas uma justificação- podia ter sido mais aprofundado-.O quê a 
originalidade? a adequação?Por que é que este trabalho? 
 
PD- <INT>É a nível da originalidade/ 
 
AE-  Porquê? 
 
PD- Só depois pus..., "podia ter sido mais aprofundado"..., essa... 
 
AE- Porquê? 
 
PD- Pois isso já é mais difícil (1ª parte)... 
 
 
AE- Em relação ao item originalidade e adequação do conteúdo é dito que é suficiente /Como é que 
a PD fundamenta este comentário / e vocês depois vão dizer se concordam ou não com o que ela 
referir // 
 
PD-  Pronto // porque eu acho que a parte que ele podia ter desenvolvido talvez para torná-lo mais 
original e pessoal esta parte- o desenvolvimento-e ele...  
 
PD- ...,depois quebra essa sua pronto..., opção original e para retomar parece que precipitou os 
acontecimentos para acabar rapidamente e diz /"encontra uma rapariga por que se vai apaixonar e 
assim passados tempos  /pronto...,"casa-se e fica feliz /quer dizer não expôs nada pessoal a partir 
daqui...,quebrou com aquilo que supostamente deveria ter... 
 
AE -<INT> E porque é que considera esta parte que..., considera-a adequada? 
 
PD -Adequada a ? 
 
AE- Adequação do conteúdo do texto /Porque é que considerou adequada? 
 
PD – Sim ..., achei... 
 
AE-  Adequado porquê? 
 
PC-  Sempre relativamente  a isto? 
. 
PD-  Sim relativamente ao tema... 
 
PD- Apesar de ter  ..., pronto..., retomado alguns aspectos que já tínhamos visto anteriormente/ 
depois até pegou neles e tentou dar-lhe um cunho pessoal / com o jovem / optou por uma bola de 
futebol(se calhar até gosta de futebol)...,e/ pronto / achou engraçado pôr aqui..., e  decidiu ir 
conquistar novos mundos/novos horizontes e foi pena ele não ter desenvolvido isso porque depois 
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acaba por transcrever ...,pronto / um lugar comum típico dos contos de fadas // e assim passados 
anos a..., a foram... 
 
 
AE - <INT>casou ...  
 
 
PD – pois / casou// 
 
AE - e foram muito felizes para sempre. 
 
PD - Foi pena! 
 
AE - E vocês o que é que acham? 
 
PD - Porque aqui pensei que ele fosse dar o salto+ 
 
AE -  Deste trabalho em relação a originalidade e adequação do conteúdo? 
 
PC - Eu também comungo da opinião da PD / porque acho que..., muitas vezes isso acontece..., 
eles têm pressa de acabar e parece que é uma angústia... ,uma vontade de terminar/ porque estão 
fartos / não sei!....,Quando estão no melhor ponto estão fartos/ acabou-se// 
 
AE -  Vocês consideram que este trabalho nos itens referidos também é suficiente? 
 
PC - Talvez suficiente..., sim ...,porque a base está lá/ 
 
PD - eu quando escrevi isso.... 
 
AE - O que é que vocês teriam posto aqui? 
 
PC - Eu não teria posto suficiente// 
 
PD - Eu se calhar /não devia ter posto.... 
 
 
AE - <INT>Por exemplo / o que é que a PC teria posto relativamente a este trabalho? 
 
PC -Acho que  ..., pelo menos o ....como é que ele se chama? 
 
PD – Z. // 
 
PC -Ora bem// o aluno Z. começa  /para já/ de uma maneira pouco original/ mas depois com a 
história das cadeiras e dos armários é engraçado..., faz lembrar quase Dali é engraçado..., Mas acho 
que ele podia ter explorado porquê uma bola de futebol? Bom/ talvez porque ele goste de futebol // 
Mas porquê? ..., Porque não o armário?/O armário teria sido muito mais simbólico / uma cadeira 
também muito mais simbólica... 
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PA -<IND> 
 
PD -Aí é que ele falhou //(falhou entre aspas) se tivesse dado uma visão mais pessoal /ou explicado 
porquê... 
 
PC – Exacto // 
 
PD -  Até podia ser mais original e aí é que ele falhou// 
 
PC - Aliás ele não é muito suficiente porque a adequação do conteúdo /porque ele não diz o que é 
que tinha mudado em João Sem Medo /nada // 
 
PA -Porque é que ele escolheu a bola?Como é que o facto de ter muito sucesso com a bola,por 
exemplo  /pronto acaba por ser um campeão / em que é que isso influenciou a personagem+ 
 
PD -Sim e as mudanças // 
 
PA - Sim as mudanças? 
 
PC -Ele só se casou!  
 
AE -Portanto  /vocês também + 
 
PA - É um bocado /a tal coisa /a ideia dos filmes que passa... 
 
PC – Exacto // 
 
PA -Nós percebemos e seria mais engraçado se  ele explicasse como é que no meio da multidão 
apareceu uma fã incondicional //com quem ele acabaria por se casar//quer dizer seria uma sequência 
lógica até chegar ao casamento... 
 
PD - Penso que aqui pus suficiente / mas se calhar não foi tanto pela adequação / mas pela 
originalidade... 
 
AE - Vocês na adequação considerariam este trabalho Bom / Médio...,o que é que...,concordam 
com este suficiente? Acham o trabalho acima ou abaixo? 
 
PA, PB, PC, PD – Abaixo// 
 
AE -Abaixo na adequação? 
 
PA, PB,PC, PD  -Sim// 
 
AE  - E na orginalidade? 
 
PC - Poderia ter.... 
 
PA - ficou no início... 
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AE -  Então  vamos ver aqui um outro trabalho o do aluno F.  / Porque é que é muito original? 
 
AE - Acabámos de ver o trabalho do aluno F. e em relação ao vocabulário tem assim /"vocabulário 
adequado e diversificado.o aluno conseguiu....,ideias originais num contexto igualmente original / não 
obstante sublinha-se algumas expressões pouco adequadas ao contexto - rolo de papel higiénico a 
fazer de megafone //."E depois em relação a originalidade e adequação do conteúdo tem"texto muito 
original apesar do aluno ter podido explorar de forma mais profunda o assunto/O aluno F. conseguiu 
abstrair-se de tudo o que lhe tinha sido transmitido nas aulas  acerca do romance e criar uma história 
diferente / guardando o humor e a ironia que José Gomes Ferreira transmite em «As aventuras de 
João Sem Medo».A fantasia está sempre presente..., conseguindo ....,uma continuação lógica ao 
que já tinha sido escrito pelo autor."Vamos proceder como fizémos para o trabalho da PD // 
Vocês acham...,1º por que é que considerou original/ por que é que considerou este vocabulário 
adequado e diversificado e por que é que há adequação do conteúdo e depois vocês vão dizer se 
concordam ou não e porquê + 
 
PC -Ora bem / relativamente à originalidade porque é que achei que era um trabalho original + 
 
AE - Texto muito original // 
 
PC – Achei// 
 
AE - E em relação ao vocabulário e à adequação do conteúdo tem vocabulário adequado e 
diversificado //Porquê? 
 
PC - Relativamente à originalidade acho que sim  / foi diferente dos outros / foi o que eu disse sem 
me querer repetir muito / acho  que ele não pegou naquilo que outros disseram e exploraram / fez 
uma coisa diferente /Para já a ideia de não seguir ...,de se sentir bem no caminho do mal /" estou no 
Inferno mas estou bem é aqui que eu quero ficar " não sei denota um bocado de personalidade por 
parte do aluno /por não se deixar ir por todas aquelas convenções que já tinham sido exploradas nas 
aulas /ele não // Eu gostei muito de ler a composição dele! E depois o facto dele ter introduzido D. 
Sebastião e a lenda / de João Sem Medo se ter tornado uma lenda / porquê uma lenda? Porque 
revolucionou e estavam à espera dele //Para quê?À espera dele deixa um bocado de suspense / não 
sei... 
 
AE - E quanto à adequação / porque é que acha que o vocabulário...,e acha que houve adequação 
de conteúdo antes disso? 
 
AE - Porquê? 
 
PC –Acho /Acho que sim // 
 
PC -Porque..., talvez..., não sei se referi isso..., talvez ele pudesse a esse nivel explorado um 
bocado mais a adequação do conteúdo // Às vezes também havia aquela certa tendência a perder-
se no fio / o fim foi engraçado / mas talvez muito repentino / muito precipitado /Mas o que lhe era 
pedido é que escrevesse um final diferente e ele escreveu / respeitando tudo aquilo que estava atrás-
desde a forma como José Gomes Ferreira escreve / à fantasia...,e até à rebelião de João Sem Medo 
/ não sei isso tudo // o carácter dele / a personalidade dele // 
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AE - Acha que está presente aqui? E porque é que acha que o vocabulário é adequado e 
diversificado?O que é que a levou.... 
 
PC – Isso  isso já é  diferente / porque é relativamente a outras composições que o aluno F. fez / O 
aluno F. não é um aluno...,ele surpreendeu muito nesta composição //Habitualmente escreve assim 
umas coisas...,assim... 
 
AE - Mas o que vos leva a considerar aqui o vocabulário adequado ou medianamente adequado? 
Por exemplo/ aqui noutro trabalho no trabalho da aluna G. está assim relativamente ao vocabulário 
adequação /"razoável" // O que é adequação razoável?E depois, originalidade e adequação -"alguma 
na criação....de personagem de resto....o intuito da tarefa". Mas aqui adequação razoável/ várias 
vezes vocês têm isso nos trabalhos /vocabulário variado e adequado /por exemplo / outras vezes 
razoável... 
 
PA - <INT> Se calhar apropria-se... 
 / há repetições de palavras " o que é esta pouca variedade?O que é esta repetição de palavras? 
 
AE - Se calhar é um aluno não procurar...,  alargar os seus horizontes a nível de vocabulário /insistir 
sempre nas mesmas palavras e... 
 
PD - Por exemplo / dizer  / sempre João Sem Medo / João Sem Medo / João Sem medo nem 
sequer pôr um pronome ou ele ou o herói... 
 
PD - Ou o rapaz... 
 
PA - O jovem..., o... 
 
PA - Eu punha razoável para dar...., ao aluno...,.limitava-se a retomar muito vocabulário que /já 
tinha estudado / não procurar usar outras formas//  
 
AE - Mas  /voltando ao trabalho do aluno F. / concordam....,a PC.disse /"trabalho muito original" e 
justificou / Vocês classificariam este trabalho como "muito original"? 
 
PC - Muito original relativamente aos outros // 
 
AE - PB porque é que acha que é original? 
 
PB - Porque foi diferente em relação a outras composições feitas...,foi diferente..., foi pessoal... 
 
AE - E a PA também considerava este trabalho original? 
 
AE - E o conteúdo adequado? 
 
PA - Fala também da evolução da personagem..., da personagem... 
 
AE - Por exemplo/ aqui quando diz/ "  adequação do vocabulário"..., quando diz "vocabulário 
adequado e diversificado...,"pode justificar esta diversidade? 
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PC - Lá está / isso é difícil  / porque eu fiz isto a pensar naquilo que ele me tinha feito antes. isso é 
muito... 
 
PA - <INT> Isso tem a ver também.... 
 
PC - Também há uma evolução...,não é? 
 
AE - Mas  /porque é que acha que o vocabulário é diversificado? 
 
PC -Não sei...,porque ele utiliza..., sei lá...,até o facto do rolo de papel higiénico ser um 
megafone..., eu não sei ...,sei lá certas coisas..., aí acho que sim acho engraçado e não é só...,uma 
pessoa também tem....,a originalidade também vem porque há termos que a podem sustentar.... 
 
PC – Exacto // 
 
PA - Só o facto de mudar João Sem Medo para João Sem Cabeça eu achei isto muito giro..., muito 
original+ 
 
PC - Pois  é muito engraçado quando eles inventam nomes de... 
 
PA - inventar outras coisas ou mesmo o facto de..., de..., houve um aluno que se lembrou de pôr 
uma aldeia onde havia só sem cabeças e um deles acabou por casar conquistar a filha..., a princesa 
dos sem cabeça...,pronto achei aquilo um bocado engraçado também... 
 
PD - Estavam sempre/tentavam sempre dar um rosto à personagem... 
 
PC – Exacto // 
 
PA - Havia um que se desequilibrava / porque não tinha cabeça / batia contra  troncos todos da 
floresta ((risos)) eu  acho que isso assim é original / porque acabam por pegar numa realidade e dar-
lhe um cunho engraçado // 
 
AE - Agora que estamos consigo / aqui nos seus trabalhos / por exemplo em relação ao vocabulário 
nos trabalhos da aluna S. e da aluna G. tem "adequação razoável"+ 
 
PA -Porque é um vocabulário que se adequa à história...,  pronto limitam-se ao contexto do homem 
sem cabeça / do corte da cabeça /da melancia e falam também da / da... mas é só razoável não há 
assim uma procura de outros / de outras estruturas morfológicas /de outros nomes... 
 
AE - E em relação à originalidade e adequação do conteúdo "pouco original / embora tenha um 
princípio interessante e um diálogo bem iniciado" / que é o caso do trabalho da aluna S./ 
 
PA - Eu achei a argumentação da aluna S. / este diálogo muito original  /estava muito bem / assim 
ahhh / agora falo eu depois falas tu / eu apresento assim  / mas porquê..., porque eu acho que 
sim  / porque eu acho que não / achei essa argumentação muito gira / só que depois..., pára assim... 
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AE – Pois / porque o que tem aqui é que é pouco original / embora tenha um princípio interessante e 
um diálogo bem iniciado// 
 
PA – Pois / mas depois para o fim... 
 
AE – Vocês + 
 
PA - Eu acho que é pouco original relativamente aos trabalhos que a aluna S. fez antes / que a aluna 
S. é um a aluna que desenvolve trabalhos muito bons / é uma aluna de 5 / Quer dizer começou muito 
bem  / muito bem...,muito bem ...,mas não pouco original / talvez não tanto original, mas  com 
adequação // Talvez pouco adequado /acho eu à tarefa / porque era explicar o que se passa a partir 
do corte / temos a limitação do corte da cabeça /digamos assim / toda a preparação / o cortar a 
cabeça / vai beber água e depois pára / não há um  fim da história / é uma solução  um bocado 
rápida // se querem ver mais episódios fiquem à espera do próximo ... 
 
PC - Eu acho que a estrutura é que está original// 
 
PA – Sim / sim // 
 
PC - O conteúdo..., é uma coisa diferente + 
 
AE - Porquê? 
 
PC - Porque ela optou pelo diálogo /o diálogo entre duas pessoas / há ali um desenvolvimento..., 
 
PD -  <INT> ao texto+ 
 
PC – Exacto / exactamente / exactamente / mas acho que o conteúdo também retoma um bocado o 
que tinha sido utilizado+ 
 
AE - Não acha também muito original?  
 
PC – Muito / muito / acho  que a estrutura sim / a estrutura sim... 
 
PA - A estrutura sim / sim o diálogo  acho original / acho engraçado / mas assim...,pronto..., 
 
PC - <INT> em alguns..., tem alguns... 
 
PD - Tivemos  elementos suficientes para ver se ela ia ser mais ou menos.... 
  
PA – Pois / tem um bom início // 
 
AE -Concorda com a originalidade / com o comentário que está aqui feito relativamente a este item 
? 
 
PD - Pouco original? Não/considero original // 
 
AE - Porque é que considera que é original? 
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PD - Relativamente àquilo que eu vi /pela estrutura pela qual optou e as justificações / acho que está 
bem desenvolvido e justificava..., 
 
 
PC - <INT> Fazia a argumentação+ 
 
PD –Sim / a melancia / porque era para ficar bonita uma aparência bonita / mas não tivémos tempo 
de ver até  que ponto é que essa originalidade podia ir...Foi pena /...porque estava bem 
encaminhado ... 
 
AE - Mas / de qualquer modo /  não considera pouco original? 
 
PD – Não // 
 
AE - E acha que está adequado? 
 
PD – Sim //  
 
AE - E  a PD também? 
 
PA – Sim // 
 
AE – E  quanto à adequação do vocabulário / razoável + 
 
PA -  Acho que é uma boa adequação // 
 
PD – Ai ! eu acho que sim // 
 
AE - Vocês consideram uma boa adequação + Porquê?A  PA considera que é uma adequação 
razoável / Porquê? 
 
PA - Relativamente a outros trabalhos que a aluna S. tem desenvolvido / acho razoável / 
pronto...,Ela é capaz de fazer muito mais! 
 
AE - Viu em relação a outros / não viu em relação ao tema?Ao tema que era proposto naquele 
momento? 
 
PA - Se calhar não // 
 
AE -  E as outras? 
 
PC - Não sei / eu não conheço a aluna S. por isso..., acho que sim / acho que ela escreve bem / 
para uma miúda do 8º ano/ 
 
 
AE - Considera uma boa adequação / porquê? 
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PC - Não sei / porque os termos que ela utiliza enquadram-se no texto..., a mensagem que ela quis 
transmitir..., e...,até o facto de João Sem Medo aparece-nos como sendo uma pessoa vaidosa ao 
querer uma cabeça de melancia  /é ...,uma pessoa bastante vaidosa que se preocupa com..., e ela 
argumenta"ai sim porque era mais sexy /porque lhe dava um ar mais sexy" // 
 
PA -  Mais <IND> 
 
PC – Exactamente/  acho que vai ao encontro àquele tipo de pessoa bastante com essas coisas...  
 
AE - Então vocês consideram que a adequação é boa? 
 
PA, PB, PC, PD -  Acho que sim // 
 
AE – E  em relação à originalidade consideram-na boa? Também considera a PC? 
 
PC – Siiiim / Sim acho que a estrutura está boa / acho que é equilibrado / Algumas partes 
que...,desenvolvimento..., a nível do..., 
 
PA -<INT> Conteúdo+ 
 
PC - Sim /é conteúdo// 
 
AE - Ora bem / neste trabalho do aluno S. tem assim /Vocabulário razoável / pouca variedade 
/Portanto / adequação- pouca variedade e depois em relação à originalidade e adequação - bastante 
original...,o que é que vocês  entendem por este razoável? 
 
PA -  Acho que não é nem muito bom nem muito fraco / é médio // 
 
AE - E o que é ser Médio? 
 
PA - Pois ((risos)) 
 
AE - O que é que em relação a este trabalho / é mais fácil justificarem com um trabalho   não é?O 
que é que em relação a este trabalho a levou a considerar a adequação razoável / pouca variedade  / 
nos erros ortográficos "alguns erros" /o que são alguns erros?  
 
PB – ((SIL)) 
 
 AE - Veja o trabalho  / se quiser / 
 
AE  - E no vocabulário / razoável? 
 
PB – Razoável / porque o vocabulário é assim muito  ..., 
 
AE - <INT> Por que é que considera pouco original? 
 
PB – Porque /ele desviou-se completamente da..., retomar a ideia de João M. foi por outro 
caminho..., foi buscar...,pronto cortar a cabeça..., foi por outro caminho..., a..., a...,. 
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PB – Sim / foi diferente dos outros e achei bastante... , 
 
AE – Mas / por exemplo aqui depois tem bastante original e na adequação do conteúdo / considera 
adequado? 
 
PB – ((SIL)) siiim... 
 
AE - Porquê? 
 
PB -  ((SIL)) A seguir foi.... 
 
AE -  Pois / na apreciação geral tem assim" melhoria na ortografia e na originalidade"+ 
 
PB - Sim / nesse aspecto... 
 
AE - Mas tem aqui "bastante original" /Originalidade e adequação do conteúdo bastante original /E 
depois apreciação geral...., Ah! Relativamente a trabalhos anteriores... 
 
PB – Exactamente // 
 
AE - Ah! Está bem!E vocês o que é que consideram desta trabalho?Consideram original? 
 
PA/PB  - Sim  /sim // 
 
AE - Porque é que consideram original? 
 
PC – Porque / ninguém se lembrou de pôr coisas da nossa vida real ali no meio // 
 
 
PD - Eu acho// 
 
PC – Exacto// 
 
AE - Consideram o conteúdo adequado? 
 
PC - Aí é que as coisas... 
 
PA - Se calhar..., 
 
AE - Porque é que não consideram  adequado? 
 
PC - Porque no meio daquilo tudo nunca se tinha feito ..., porque atendendo ao facto de que o livro 
tinha antecedentes... , o capítulo tinha antecedentes que eles conheciam ( se eles não conhecessem 
era diferente) ..., não sei até que ponto é que nós podemos dizer.... 
 
PD - Até que ponto o estrelato tem a ver com.... 
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PC -<INT> Com a história toda..., com João M...., com... 
 
PD - Sim  /tem a ver // Ele/  se calhar / optou por viver no mundo dele / escrevendo banda 
desenhada / mas depois... ,afinal...  
 
 
PD - Chegou a Chora- que -logo- bebes / escrevendo uma história em que João M. sai do    mau... 
 
PA - E depois é um bocado a... 
 
PD - A parte final é que está mais// 
 
PA - É um bocado confuso / porque ao fim e ao cabo ele é que está mais... 
 
PB - Ele quer levar a história de uma maneira.... 
 
PA - Ele escolhe o caminho da felicidade  /mas ao fim e ao cabo / ele até diz que está  
descontente com a vida / entra um bocado em contradição com o trabalho que era proposto // 
 
PC - E o que é que ele vai fazer?Então / ele vai...,ele está descontente com a vida...,  vai... 
 
PA – Pois / mas supostamente era para escolher o caminho da felicidade... , não era para estar 
descontente com a vida / estás a perceber? 
 
PC - Sim  /mas ele aí..., eu acho que ele aí põe um cunho pessoal..., oferece um cunho pessoal ao 
texto / porque ao dizer "sim realmente deveria estar feliz, mas não está"// 
 
PD - Não foi ele que optou pela bola de berlim? 
 
PC – Não // 
 
PD - Uma bola de berlim para que não se notasse muito / porque essa substituição tem a ver com o 
estrelato e Hollywood o que essa cabeça teve de importante para a mudança desse ser / estás a 
perceber? 
 
PC- Mas não teve nada  /porque ele pensava que ia ter  / mas afinal não teve nada / porque ele 
era..., acabou por ser...  
 
PD - <INT>No final não percebi muito bem// 
  
 
PC - Acho que escolheu o caminho da moderação// 
 
((risos)) 
 
AE - No trabalho do aluno S. vocês acham que em relação à adequação do vocabulário 
consideram-no bom / consideram que existe uma boa adequação?Porquê?  
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PC - O aluno se esforçou / nota-se ... 
 
PA -<INT> O tipo de adjectivos / 
 
PC – Exactamente / exactamente / advérbios também// 
 
PA - O que eu acho/ não é assim original é... ,mas adequação...,aqueles saltos todos..., o que eu 
acho é que há muitos saltos / digamos que são pequenas histórias dentro da história e não aparece 
assim uma sequência lógica..., acho que... 
 
PC - Também não é possível em 50minutos+ 
 
PA – Pois /lembro-me disto  /depois lembro-me daquilo também vou pôr / agora lembro-me disto e 
vou pôr também isto a ver se fica bem// 
 
 
PC - Pois é / devia haver um plano / escolha de ideias / selecção de ideias / talvez uma preparação 
prévia não fosse má ideia / em casa / uma preparação em casa // 
 
AE - O trabalho da aluna S. tem assim no item originalidade e adequação do conteúdo / " texto 
pouco original  / inicia a composição com uma descrição bastante boa do lugar da acção / mas 
perde-se numa história pouco criativa / De facto /o encontro com a família parece ter sido um pouco 
ao acaso// A aluna  não explora de forma profunda esta parte da história// O final ou desfecho é 
muito repentino e não segue a evolução natural dos acontecimentos." 
        É por isto que considera pouco original? E vocês? 
 
PD - Eu acho que ela é mais criativa só que está fora do contexto / Foi-lhe pedido uma coisa e ela 
não... 
 
AE - Porquê? Por que é que considera  + 
 
PD - O enunciado é / imaginar um final diferente para /Numa composição cuidada imagina que João 
Sem Medo se submete à condição imposta pelo homem sem cabeça e envereda pelo caminho da 
felicidade // E muitos alunos / além dela   /começam / reformulam o final /mas a partir do momento 
em que  /em que encontram o homem sem cabeça e / e quer dizer eles não começam a composição 
naquilo que lhes é pedido /Reformulam o princípio todo / aqui..., por exemplo /enveredam pelo 
caminho da felicidade /Acho que fazem uma introdução / acho que estão fora do contexto daquilo 
que lhe é pedido..., que em vez... 
 
PC -<INT> Achas? 
 
PD -  Acho que sim // 
 
PC - Mas a partir do momento em que lhe..., ele submete-se..., ainda não lhe cortaram a cabeça..., 
ele submete-se e vai cortar a cabeça e ele vai seguir um caminho / tens essas três etapas/ 
 
PD – Sim / sim// 
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PC - E ela seguiu / eu penso que ela seguiu isso / não sei.Ela escolheu o caminho da felicidade / qual 
era o caminho da Felicidade?Era pequena casa na Pradaria.! 
 
PD – Sim / sim/ Até aí tudo  bem  / mas depois... 
 
 
PD - Mas depois disso o que é que se passa? 
 
PC - Não se passa nada ...,porque... 
 
PD - A opção dela não tem nada a ver com o que se passa lá dentro /não é?Nessa casa... 
 
PC - <INT>Porque é que estás a dizer isso? 
 
PD - Porque ela descreve// 
 
PC - Então o caminho da  felicidade é muito lindo e ali naquela casa não é tudo muito lindo? 
 
PD – Sim ..., mas perde significações em diálogos// 
 
PC -  Também acho// 
 
PD -  E não chega a dizer... 
 
PC - Porque é que é bonito para ela / o que é bonito// 
 
PD - Qual foi esse caminho da Felicidade + 
 
AE - Acha que falha essencialmente em quê? 
 
PA - Se calhar esta parte / refere todas as mudanças  causadas por esta decisão // 
 
AE - Portanto acha que falha mais na originalidade ou na adequação do conteúdo? 
 
PC -  Acho que falha mais na originalidade // 
 
PA/PD - Também acho que é isso // 
 
AE - Acha que falha mais na originalidade / Porquê PA? 
 
PA - Sei lá..., porque segue o caminho da Felicidade..., com uma casa muito bonita /com uma 
família muito bonita e viveu feliz até ao fim dos dias / Perde-se um bocado nas conversas  /"tens 
fome / queres cortar a relva?""que fresquinha tão linda"...,pronto // 
 
((Risos)) 
 
PA - Não é assim / não é assim...., como é que hei-de explicar?... 
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PD - E depois o que é que aconteceu + 
 
PC - Ó mulher vai fazer comida! 
 
PA –((risos)) É isso // Uma família muito linda / o pai corta a relva  / a mãe faz o comer / os filhos 
brincam lá fora//  
 
PC - todo o dia! 
 
 
PA - Os meninos são muito obedientes // É pouco criativo // 
 
 
AE - E acha que não está adequado? 
 
 
PD - Àquilo que lhe é pedido +A criatividade  + a originalidade+ 
 
PC - Mas é  o caminho da felicidade e a felicidade é essa / encontrou uma família /e lá está a 
felicidade e vai viver com aquela família e.... 
 
PD -  Como é que acabou que já não me recordo? 
 
AE – Acabou //João Sem Medo passado uns anos foi viver para Chora - que - logo - bebes 
"Alguns anos mais tarde João Sem Medo volta a Chora- que- logo- bebes decide ficar na casa 
daquele homem bom e da sua família e depois passado uns anos decide ir para casa"// 
 
PD - Porquê? 
 
PA - Pois é isso! 
 
PC - Aí é que... 
 
AE - (Leu)"João Sem Medo nunca mais se esqueceu do homem sem cabeça e o homem sem 
cabeça também nunca mais se esqueceu do João Sem Medo" /Este trabalho da aluna F. tem 
originalidade e adequação do conteúdo-" pouca originalidade. Não há continuidade no ...,da 
medalha..., Vocabulário  ...,na adequação //  
Por que é que acha que é pouco original  PB? 
 
 
PB - Ele corta a cabeça e depois não há mais nada // 
 
((Risos)) 
 
PB - Não há utilidade na medalha / acho que..., 
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PB  - e depois não há mais nada// 
 
AE - E quanto à adequação do conteúdo ? Vocês consideram que é pouco original/ estão de 
acordo que é pouco original+ E quanto à adequação do conteúdo? 
 
((SIL)) 
 
PC – Bom / é que o conteúdo é tão pouco..., 
 
((risos)) 
 
PC -  Não sei..., 
 
 
PD - Eu acho que há alguma criatividade /mas que depois... 
 
PA  - Pois essa medalha... 
 
PD -Aquela parte da... 
 
AE - Considera que há alguma criatividade? 
 
PD - A parte da gruta/ quando convida o homem sem cabeça a ir com ele..., só que não pode ir / 
porque é a maneira de ser feliz..., e ele não pode levar as coisas que o tornam feliz..., acho que isso 
tem um cunho especial / só que depois..., na parte da gruta acho que há alguma criatividade alguma 
sensibilidade..., alguma ...,pronto..., 
 
PA  - Sim /  o facto de o homem sem cabeça não ser considerado como uma pessoa má /mas uma 
pessoa com sentimentos... 
 
AE - E quanto ao vocabulário" um pouco limitado"/ também o consideram "um pouco limitado"? 
 
PA, PB, PC,PB – Não// 
 
AE – Não / porquê? 
 
PD - Até é bastente variado / ela não se repete muitas vezes /acho que isso..., 
 
AE - Ora bem o que vocês acham que faz com que um professor aceite ou rejeite um trabalho? 
 
PD - Rejeitar um trabalho? 
 
AE  - Rejeitar ..., enfim..., rejeitar no sentido de penalização ou valorização de determinados 
aspectos// 
 
PC - Por exemplo / a composição da aluna S.  /o que é que me levou a considerar aquele trabalho 
pouco original? Talvez porque eu não ache que as coisas sejam assim / não sei esses moralismos 
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tipo "uma casa na pradaria" / não sei acho que isso não é muito viável / nem muito válido  isso é 
mentira... 
 
PB  -  Pode ser para ti / mas não ser..., 
 
PC – Claro / claro/ mas acho que é uma coisa tão comum / é "déjà vu" / já tão... 
 
PA -  Não vais rejeitar... 
 
PC - Não ..., não vou rejeitar..., mas acho que não é uma composição original..., não é isso que eu 
chamo original / Isso vê- se todos os dias // 
 
PA  -  Para rejeitar totalmente uma composição / seria ....,abstrair-se totalmente do que é pedido// 
 
 
AE - Há algum trabalho que vocês tenham corrigido que vocês achem que não tem nada a ver com 
o que foi pedido? 
 
PA – Este // 
 
AE - Este /que falou agora / mas em relação ao trabalho anterior / E em relação a estes que 
corrigiram agora? 
 
PB - Mas isso é problema da miúda / a aluna L. // 
 
PD - Mas tem dificuldades em entender o enunciado? 
 
PB - É tudo eu acho que é tudo / além de ser o enunciado também... 
 
AE - A PA considera que para rejeitar um trabalho ele..., o conteúdo não está adequado..., é isso 
que a lava a rejeitar um trabalho / é a falta de adequação? 
 
PA – Sim/ uma falta completa de adequação /Pronto/  é pedirmos para falar de um assunto e ele 
contar-nos  um jogo de futebol// 
 
AE – E  as colegas o que é que acham? 
 
PA,PB,PC,PD -  Também / também // 
 
AE  - E o que é que acham que os professores aceitam e rejeitam nos trabalhos? 
 
PD - O que é que leva os professores... 
 
AE – Sim / o que é que leva os professores a aceitar ou a rejeitar os trabalhos dos alunos? 
 
PC - Muitas vezes é a forma de escrever ...,a maior parte das vezes // 
 
AE - A forma de escrever ..., o que é que quer dizer? 
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PC - Como se apresenta um texto /ou seja..., os ...,ora bem.... 
 
PC - Estes pontos / estrutura global / organização do conteúdo/ bom ..., mas isto nem isso / 
Características gramaticais e vocabulário / Acho que se dá muito menos importância à 
originalidade... ,à... 
 
PD - <INT>Sensibilidade// 
 
PC – Exacto / acho que a sensibilidade não se cultiva muito isso// 
 
AE - E acha que isso se deve cultivar?  
 
PC, PD -  Acho que sim// 
 
AE  -  Acham que se deve valorizar? 
 
PC - Acho que sim //Não essencialmente isso /mas acho que se deve valorizar //Tudo tem uma 
moderação! 
 
PD - Pegar naquilo que há do aluno e..., 
 
PA - Se calhar é uma maneira de chegar ao aluno / dizer ao aluno /" o teu texto está muito bonito 
/pegaste neste assunto e isso demontra que ..., mas por que é que falaste de uma bola  futebol? 
Gostas de futebol? Então e se te pedisse para fazeres uma composição sobre futebol /eras 
capaz?Isso  se calhar poderia levar o aluno a escrever um texto acerca... ,levar o aluno a escrever 
outros textos // 
 
PC – Dizer / mas agora tens de trabalhar um bocadinho isto...,  
 
PA - Por exemplo /este aluno falou do jogo de futebol / vamos propor a este aluno...,do trabalho 
colectivo partir para o trabalho individual / "então que tal / tenho aqui este artigo do jornal e está a 
falar de um jogo de futebol eras capaz de escrever um texto assim?Mas cuidado tu no teu texto 
deste este erro assim e assim /por isso vais evitar cometer estes erros //Assim individualizar o 
trabalho de cada um. 
 
AE - E fazer isso na aula? 
 
PD -  Sim sim/ e fazer grelhas 
 
AE - Nas sugestões que vocês propuseram há pouco / uma delas era pôr classificação em cada um 
dos itens // E então como é que distribuiriam essa classificação aqui? 
 
PA  - Eu acho que devia ser uma classificação / mas particularizada //Dar uma nota à estrutura / dar 
uma nota..., 
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AE -<INT> Como é que vocês faziam? 
 
PA – Avaliar / por exemplo todos os alunos a nível da estrutura frásica / depois todos os alunos a 
nível da originalidade / depois não dar cem pontos para tudo /Porque eu acho  que não sou capaz 
de dar 50 para isto e 50 para aquilo / se calhar..., Diferenciar e ver essa diferença ao longo de 
vários trabalhos / para ver se houve evolução ou não/ 
 
PD - E apesar de eu valorizar a originalidade / não posso penalizar o aluno que escreve muito bem// 
 
AE -  E a classificação seria para cada grupo ou para cada item? 
 
PA -  Para cada grupo // 
 
AE - E a classificação qualitativa ou quantitativa? 
 
PC - Não sei// O ano passado um professor nosso / nós dissertávamos e todas as dissertações 
eram acompanhadas de uma grelha pequenina que ele tinha feito e era assim / o A era a nota  
máxima correspondia a 18/ 20 /o B era de 16/ 18 / o C... correspondia a quê ? de 14/13 a 16 e o 
D correspondia de 10 a 12/13 /e assim sucessivamente por ordem decrescente. O E  sei lá, 8 a 
10... Depois tínhamos  por exemplo ortografia aspectos gramaticais A  /tínhamos outro / por 
exemplo / estrutura do texto- não estava muito boa / estava entre o 10 e o 13 era B e depois a partir 
disto fazíamos uma soma // 
 
AE  - E pronto acham que esta grelha de que falaram agora excluiria esta que vocês utilizaram ou 
não? 
 
PA, PB,PC,PD – Não /seriam complementares // 
 
PC - E esta deveria ser dada aos alunos // 
 
AE - Acham que isto é necessário  para o aluno?  
 
PD - E mostrar-lhes// 
 
AE - Mas  se calhar para dizer alguma coisa ao aluno por exemplo estrutura global- Boa/ 
 
PA,PB,PC, PD - Tínhamos de ser muito mais objectivas// 
 
PC - Mais descritivas// 
 
PA - E especificar// 
 
AE  - Dizer por que é que é pouco limitada+ 
 
PD –Sim// 
 
PC - Mas sinceramente acho que um  professor com seis turmas não pode fazer isso // 
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AE  - Vocês há pouco diziam em relação ao vocabulário "pouca variedade"também  de categorias 
morfológicas ? 
 
PA, PB, PC, PD - Também de adjectivos / de advérbios... 
 
AE - O que é que significa pouca variedade? 
 
PD – Pois/ pode ser a nível... 
 
AE  -  O que é pouca variedade? 
 
PA  -  Não só a nível das categorias / mas da escolha das palavras/Substituição de João Sem Medo 
por exemplo por herói/ rapaz /jovem/ aventureiro/ mas a utilização também entrou num jardim 
grande/ pequeno/ entrou devagar ou à pressa tudo isto enriquece o texto//Mas/ eu acho que como o 
aluno tem só 50 minutos/ não se lembra de pôr esses elementos todos// 
 
AE - Há alguma coisa que queiram dizer mais relativamente à correcção dos trabalhos á vossa 
experiência / do que aprenderam / do que acham que têm para aprender / do que fizeram do que 
gostariam de fazer? 
 
PA  - Eu acho que este trabalho desenvolve-se com a experiência. É um trabalho viável/ mas com 
muita prática // 
 
PA - Este que vocês fizeram? 
 
PA,PB,PC,PD – Sim / sim // 
 
AE  - Mas o quê / a vossa correcção ou aquilo que têm de propor aos alunos? 
 
PA - Este tipo de trabalho eu acho que..., se tem de apostar mais em trabalhos de expressão 
escrita..., acho que se aposta muito pouco em trabalhos de expressão escrita // 
 
AE  - E  parece-vos melhor corrigir os trabalhos com uma grelha do que como procederam para os 
primeiros trabalhos? 
 
PA, PB,PC, PD  - Sim/ sim com a grelha/ porque assim é desmontar o texto// 
 
PA - Mas seria ainda mais proveitoso se os alunos tivessem acesso a este grelha // 
 
PD – Sim// 
 
PA  - Talvez não lhes dar isto tudo / mas sintetizar esta grelha// 
 
PC - Mas eles não têm consciência/ isto para nós é mais fácil/porque somos grandes e sabemos 
como escrevemos / já temos consciência daquilo que somos. Mas para eles ..., por que é que eu 
tive de 18 a 20? O que é que eu tive mal?O que é que estava mal? Se disse que a ortografia estava 
entre o 18 e o 20  / ele vai ao texto e vê  / é fácil não tem erros. Mas  / na originalidade depois um é 
outro não é+ então porquê? 
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PD - Isso é mais subjectivo// 
 
PA  - Eu acho que a originalidade / se calhar é..., mais sobretudo para eles...,se calhar a nível do 
unificado não têm tanta sensibilidade para se abstrair..., tentar..., são muito criativos / mas não têm 
consciência disso// 
 
PD - E alguns são muito criativos e depois não conseguem// 
 
PA - Eles querem// 
 
AE - Porque é que vocês acham que eles são tão criativos? 
 
PC - Porque são ingénuos... , são um bocado infantis / são um bocado crianças / mas temos todo 
um mundo a desvendar// 
 
PD - As crianças são curiosas// 
 
PC – Claro! 
 
PA - E querem ser! 
 
PC - Eles têm ousadia/ mas às vezes nas composições acanham-se/acanham-se... 
 
AE - Como é que explicam isso? 
 
PC - Porque querem agradar ao professor e não querem chocar o professor / muitas vezes / Eu falo 
assim  / porque muitas vezes também já fiz isso / A falar falava muito / mas a escrever..., ficava 
registado/ isto vai ficar não convém... 
 
PD - Pois é / é verdade/ 
 
PD - Não convém exagerar muito/ 
 
PA -  É um trabalho moroso/ 
 
PC - É um trabalho moroso  /mas temos de apostar nisso //     
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