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resumo 
 

 

Considerando que, na sociedade atual, o conhecimento flui incessantemente, 
renovando-se a cada momento, o cidadão do séc. XXI confronta-se com novos 
desafios que exigem o desenvolvimento de novas competências. Os recursos 
da web social – como os fóruns de discussão online –, gratuitos e fáceis de 
utilizar, permitem que os indivíduos acedam à informação, construam 
conhecimento, partilhem interesses e desenvolvam múltiplas competências em 
colaboração. 
Face a esta realidade, as instituições de Ensino Superior têm vindo a 
reconhecer que os estudantes já não se sentem confortáveis com abordagens 
de ensino tradicionais, em que impera a transmissão de informação, preferindo 
envolver-se em experiências de aprendizagem em que possam interagir com a 
tecnologia, pelas potencialidades que já lhe reconhecem.  
Procurando ir ao encontro das exigências da sociedade e do mundo do 
trabalho atuais, o Processo de Bolonha veio renovar os cursos de Ensino 
Superior, centrando-os no estudante e no desenvolvimento da autonomia e da 
colaboração, entre outras competências.  
Esta tendência vai ao encontro da reconhecida valorização da colaboração 
com vista à melhoria do desempenho de um grupo profissional. Também no 
contexto educacional se reconhece o seu contributo para o desenvolvimento 
profissional do professor e a operacionalização de um ensino por 
competências. Compete à formação de professores lançar as bases deste 
movimento.  
 

 



 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A formação inicial de professores do 1º Ciclo do Ensino Básico tem, entre 
outras preocupações, a de levar o futuro professor a refletir sobre princípios 
didáticos que informem a conceção, implementação e avaliação de estratégias 
e atividades que contribuam para o desenvolvimento de competências nos 
alunos. Entre as competências a desenvolver nas crianças a frequentar este 
nível de escolaridade, no que concerne à aprendizagem da língua materna, 
figura a competência ortográfica, indispensável a uma boa comunicação 
escrita. Quanto mais cedo for automatizada, mais possibilidades o aluno terá 
de se ocupar prioritariamente de outros aspetos mais complexos e exigentes 
do processo de escrita. 
Tendo em vista estas preocupações, desenvolvemos um estudo, com futuros 
professores do 1º Ciclo do Ensino Básico a frequentar um mestrado 
profissionalizante da Universidade de Aveiro, cujos objetivos de investigação 
eram os seguintes: i) descrever as suas representações sobre colaboração; ii) 
compreender a influência dessas representações na adoção de práticas 
colaborativas num fórum de discussão online; iii) compreender o contributo da 
colaboração adotada num fórum de discussão online para a construção de 
conhecimento didático sobre a abordagem da ortografia; iv) compreender o 
contributo desse conhecimento para a conceção de instrumentos didáticos 
sobre a abordagem da ortografia.  
Numa primeira fase, o estudo desenvolveu-se com dois grupos de alunos, que 
nele participaram em dois anos letivos distintos (2009/2010 e 2010/2011), no 
contexto da unidade curricular de Didática da Língua Portuguesa (inserida no 
plano de estudos do 1º semestre do 1º ano do Mestrado em Educação Pré-
Escolar e Ensino no 1º Ciclo do Ensino Básico da Universidade de Aveiro). 
Numa segunda fase (entre o 2º semestre do ano letivo de 2011/2012 e 1º 
semestre do ano letivo de 2012/2013), recolheu-se o resultado de uma 
intervenção didática desenvolvida por uma professora estagiária (participante 
na primeira fase do estudo), no âmbito da Prática Pedagógica Supervisionada, 
apoiada pelo Seminário de Investigação Educacional. 
Tratando-se de um estudo de caso, a investigação envolveu a recolha de 
dados através de inquérito por questionário disponibilizado online, uma 
reflexão individual apresentada por escrito, posts e documentos publicados 
num fórum de discussão online e instrumentos didáticos (planificação de aulas 
e relatório de estágio) elaborados pelos estudantes. Procedeu-se a uma 
análise de conteúdo fundamentada nos quadros teóricos e no estudo empírico. 
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Os resultados vêm aprofundar a discussão em torno da utilização de 
ferramentas da web social no Ensino Superior, nomeadamente na formação 
inicial de professores, para desenvolver a colaboração, visando a construção 
de conhecimento didático, particularmente sobre a abordagem da ortografia. 
Por um lado, apontam para a influência de representações sobre colaboração 
na adoção dessa modalidade de trabalho num fórum de discussão online. Por 
outro, revelam a influência dessa modalidade no conhecimento didático 
coconstruído e apontam para uma valorização do mesmo por parte dos 
participantes no estudo, no momento de conceber, implementar e avaliar 
instrumentos didáticos. 
Daqui emergiram algumas sugestões pedagógico-didáticas com vista à 
promoção de práticas inovadoras no Ensino Superior, com recurso a 
ferramentas da web social, centradas na aprendizagem dos estudantes e no 
desenvolvimento da colaboração, particularmente na formação inicial de 
professores.  
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abstract 
 

 

In a society based on a permanent and constantly changing flow of knowledge, 
21st century citizens must face new challenges which demand new skills. Cost-
free and user-friendly social web resources, such as online forums, help 
individuals to access information, build knowledge, share interests and develop 
multiple skills collaboratively. 
Recently, Higher Education institutions aknowledge the fact that traditional 
teaching is no longer engaging to students, who now prefer greater interaction 
with technology, as opposed to a mere transmission of curricular content. 
Trying to meet the demands of contemporary society and job market, the 
Bologna Process redesigned Higher Education courses, focusing on students 
and fostering autonomy and collaboration, among other competences. 
As a matter of fact, collaborative work improves the performance of any given 
professional group. In an educational environment, collaborative work is also 
known to contribute to teachers’ professional development and skill-based 
learning. Therefore, teacher training institutions should lay the foundations for 
this movement. 
Initial teacher education aims to encourage future primary school teachers to 
think about didactic principles underpinning the conception, implementation and 
assessment of strategies and activities which develop students’ skills.  In what 
concerns first language acquisition, among the skills that must be developed in 
children attending primary education, spelling is vital for good written 
communication. The earlier this skill is mastered, the more likely students will 
dedicate their attention to more complex and demanding processes involved in 
writing. 
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 Thus, a study was developed with prospective primary school teachers 
undergoing a professional master’s degree at the University of Aveiro with the 
following objectives: i) to describe their conceptions on collaborative work; ii) to 
understand the impact of these conceptions on collaborative work practices in 
online forums; iii) to understand how collaborative work in online forums 
contributes to the construction of didactic knowledge on spelling; iv) to 
understand the contribution of this knowledge to the creation of didactic tools  
on spelling. 
In its first stage, the study was developed with two groups of students of 
Didactics of the Portuguese Language (1st semester, 1st year) throughout two 
academic years (2009/10 and 2010/11). The second stage, which took place in 
the 2nd semester of academic year 2011/12 and the 1st fo academic year 
2012/13, focused on the result of a didactic intervention developed by a trainee 
teacher (who took part in the first stage of this study), within the Supervised 
Pedagogical Practice supported by a Seminar on Educational Research. 
Within this case study, we collected data through an online questionnaire, a 
written text containing a personal reflection, posts and documents published on 
an online forum and didactic tools produced by the students (lesson planning 
and internship report). These data were submitted to content analysis based on 
the theoretical framework and empirical study. 
The results intensify the debate on the use of social web tools in Higher 
Education, especially during initial teacher training, with the purpose of 
constructing didactic knowledge on spelling through collaborative work. On one 
hand, the results show the impact of the students’ conceptions on collaborative 
work on the adoption of this method in an online forum. On the other hand, they 
reveal how collaborative work influences the co-constructed didactic 
knowledge, and is valued by the participants of this study when they create, 
implement and assess didactic instruments. 
Pedagogical-didactic suggestions have thus emerged from this study, which 
encourage innovative practices in Higher Education, using socil web resources 
focused on developing competences in the students, namely collaborative work 
in initial teacher education. 
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resumé 
 

 

Dû au permanent renouvellement du savoir dans la société actuelle, le citoyen 
du XXIe siècle doit faire face à de nouveaux défis, qui demandent le 
développement de nouvelles compétences. Le recours à des outils duweb 
social gratuits et d’utilisation facile, tels que les forums en ligne, permet l’accès 
de plus en plus rapide à l’information, la permanente réélaboration de la 
connaissance, le partage d’intérêts et le développement de multiples 
compétences parmi lesquelles la collaboration. 
Face à cette réalité, les universités ont dû reconnaître que les étudiants 
n’acceptent plus les méthodologies d’enseignement traditionnelles, centrées 
sur la transmission d’un savoir tout prêt, préférant s’engager dans des activités 
éducatives basées sur l’interaction avec la technologie, tenant compte du 
potentiel qu’ils lui reconnaissent en termes éducatifs. 
En essayant de répondre à la demande de la société et du monde du travail 
d’aujourd’hui, le Processus de Bologne est venu renouveler l’enseignement 
supérieur, désormais centré sur l’étudiant et le développement de 
compétences, parmi lesquelles l´autonomie et de la collaboration. 
Cette tendance va à la rencontre de l’idée que le travail collaboratif améliore la 
performance de n’importe quel groupe professionnel. Dans le contexte 
éducatif, on reconnait également  son apport au développement professionnel 
du futur enseignant et à l’opérationnalisation d’une pédagogie par 
compétences. Il revient à la formation des enseignants de jeter les bases de ce 
mouvement. 
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L’un des principaux soucis de la formation initiale d’instituteurs est d’emmener 
le futur enseignant à réfléchir sur les principes didactiques qui informent la 
conception, l’exécution et l’évaluation des stratégies et des activités qui 
contribuent au développement des compétences chez les jeunes élèves. Parmi 
les compétences à développer chez les enfants, en ce qui concerne 
l’apprentissage de la langue maternelle, figure la compétence orthographique, 
élément indispensable à une bonne communication écrite. Le plus tôt les 
enfants auront maîtrisé l’orthographe de leur langue maternelle, le plus vite ils 
pourront consacrer davantage de ressources cognitives à d’autres aspects plus 
complexes et plus exigeants du processus rédactionnel. 
Compte tenu de ces préoccupations, on a mené à bout une étude avec de 
futurs instituteurs dans le cadre d’un DEA de l’Université d’Aveiro (Portugal). 
Cette recherche avait pour but de: i) décrire les représentations de ces 
étudiants sur le travail collaboratif; ii) comprendre l’influence de ces 
représentations sur les pratiques de travail collaboratif mises en action dans un 
forum en ligne; iii) comprendre l’apport de l’adoption du travail collaboratif dans 
un forum en ligne à la construction de connaissance didactique sur 
l’orthographe; iv) comprendre l’effet de cette connaissance sur la conception  
d’instruments didactiques sur l’orthographe. 
Dans un premier temps, l’étude a été développée avec deux groupes 
d’étudiants,  en deux années scolaires (2009/2010 et 2010/2011), dans le 
cadre de la Didactique de la Langue Portugaise (un sujet du 1er semestre de la 
première année du DEA). Dans une deuxième phase (entre Février 2012 et 
Juillet 2013), le travail a été poursuivi à travers une intervention didactique 
développée par une enseignante stagiaire (qui avait pris part à la première 
phase de l’étude), appuyée par un séminaire de recherche en Éducation. 
 
 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Les résultats viennent approfondir la discussion autour de l’utilisation d’outils 
du web social dans l’enseignement supérieur, en particulier dans la formation 
initiale des enseignants, afin de développer le travail collaboratif, visant la 
construction de la connaissance didactique (dans ce cas, sur l’orthographe). 
D’une part, ces résultats révèlent l’influence des représentations concernant le 
travail collaboratif sur l’adoption de ce mode de travail dans un forum en ligne. 
D’autre part, ils révèlent l’influence de cette modalité  de travail sur la 
connaissance didactique construite et la compétence pour concevoir, appliquer 
et évaluer des instruments didactiques. 
De cette étude empirique ont émergé quelques suggestions pédagogiques et 
didactiques  visant la promotion de pratiques novatrices dans l’enseignement 
supérieur, ayant recours à des outils du web social, axées sur l’apprenant, en 
particulier dans le cadre de la formation initiale d’enseignants. 
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Ключевые слова  Подготовка учителей, совместная работа, методика обучения 
орфографии, дискуссионный форум онлайн  

Аннотация 

 

 

Так как в настоящее время, накопленные знания требуют постоянных 
обновлений, человек XXI века сталкивается с новыми задачами, 
требующими развития новых навыков. Социальные ресурсы-онлайн, 
такие как дискуссионные форумы, бесплатные и простые в 
использовании, дают доступ к информации,  позволяют пополнять свои 
знания, обмениваться мнениями и развивать различные навыки 
совместной работы. 
Учитывая эту реальность, высшие учебные заведения пришли к выводу, 
что студентам помимо  традиционного подхода в обучении, необходим 
более инновационный, в котором сами студенты смогут обмениваться 
информацией, используя свой образовательный опыт, взаимодействуя с 
новыми технологиями. 
В ответ требованиям общества и современной трудовой деятельности, 
Болонский процесс внес определенные изменения в структуру высшего 
образования,  концентрируя особое внимание на самостоятельном 
развитии студентов и совместной работе, помимо других компетенций. 
Данная тенденция связана со значимостью совместной работы и 
способствует повышению профессионализма коллектива. А так же, в 
образовательном контексте, вносит свой вклад в профессиональное 
развитие преподавателя,  повышая его компетентность. Служит для 
подготовки преподавателей,  зарождая основы этого движения.  
 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Подготовка преподавателей начальной школы позволяет будущему 
преподавателю задуматься о принципах обучения, которые выражаются в 
разработке, внедрении и оценки стратегий деятельности, так же 
способствуют развитию навыков у школьников. Одним из навыков 
обучения в начальных классах, в разделе родного языка, является 
орфография, гарантирующая грамотную письменную коммуникацию. Чем 
раньше автоматизирован этот навык, тем больше вероятность того, что 
ученик будет грамотно писать, согласно требованиям орфографии. 
Ввиду этих проблем было проведено исследование с будущими 
преподавателями начальных классов, студентами старших курсов 
университета Авейро, со следующими целями: 1) Написать рассуждение о 
совместной работе; 2) Рассмотреть данные рассуждения с точки зрения 
совместной работы на дискуссионных форумах онлайн; 3) Рассмотреть, 
вклад совместной работы в дискуссионном форуме на развитие 
дидактических знаний в подходе к орфографии. 4) Проанализировать, 
каким образом это знание помогает в разработке учебно-методического 
материала по орфографии. 
На первом этапе было проведено исследование с двумя группами 
студентов, двух учебных годов (2009/2010 и 2010/2011)  в контексте 
преподавания португальского языка (дисциплина 1-го семестра 1-го 
учебного года). На втором этапе (в конце 2011/2012 учебного года и в 
начале 2012/2013 учебного года), были собраны данные дидактического 
внедрения разработанные учителем практикантом (участник первой фазы 
исследования), в рамках Педагогической Наблюдательной Практики, на 
базе учебного Семинара Образовательные Исследования. 
Сбор данных этого тематического исследования, был произведен через 
анкетирование онлайн, индивидуальное рассуждение, представленное в 
письменном виде, дискуссионный форум онлайн и дидактические 
материалы (в виде планов уроков и отчета об учебной практике). Так же, 
был проведен анализ содержания, основанный на теоретическом  и 
эмпирическом исследовании. 
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Полученные результаты углубляют дискуссию об использовании 
инструментов виртуальной социальной сети в Высшем Образовании, а 
именно, в обучении будущих учителей,  для развития совместной работы, 
показывая построение дидактических знаний, в частности в подходе к 
орфографии. С одной стороны, показывают влияние собственных 
представлений о совместной работе на внедрение этого модуля в работу 
дискуссионного форума. С другой стороны, подчеркивают влияние этого 
модуля на качество совместно сконструированного дидактического знания 
и указывают на его ценность среди участников исследования в момент 
создания, внедрения и оценки дидактических инструментов. 
Из выше сказанного возникли некоторые дидактико-педагогические 
предложения   для продвижения инновационных практик в Высшем 
Образовании, используя инструменты социальной виртуальной сети, 
ориентированные на обучение студентов, а именно на подготовку 
учителей. 
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INTRODUÇÃO 

 

Didáctica, enquanto domínio científico, é entendida 
como uma disciplina de interface que visa 
compreender e intervir sobre o seu objecto de estudo, 
configurado pelos processos e práticas de 
ensino/aprendizagem, em situações formais e não 
formais, de uma dada área do saber, tendo em conta as 
condições e factores que os influenciam, isto é, as 
circunstâncias contextuais em que ocorrem. (Marques 
& Araújo e Sá, 2009, p. 1). 

 

O recurso a ferramentas disponíveis gratuitamente na web social, em que inúmeras 

conexões circulam a todo o momento, tem vindo a reformular o modo como o indivíduo 

procura e contacta com a informação, constrói conhecimento e desenvolve competências 

(Adams, 2004; P. Anderson, 2007; Asselin & Moayeri, 2011; Downes, 2008; Lucas & 

Moreira, 2009; O’Reilly, 2005; Tapscott & Williams, 2008; Tzeng, Liu, & Lin, 2009). Esta 

realidade tem levado a sociedade atual a apresentar cada vez mais desafios e exigências 

aos seus cidadãos (G. Cardoso, 2006; Castells, 2004, 2010), nomeadamente através da 

pressão que exerce sobre eles para se adaptarem rapidamente às mudanças, trazidas por 

novas formas de aceder ao conhecimento, de o tratar, (re/co)construir e divulgar. 

Com o incremento e a facilidade no acesso à informação, o ensino e a 

aprendizagem têm vindo a ser reformulados, tendo deixado de se centrar na díade 

professor-aluno, antes expandindo-se muito para além dos espaços tradicionais de 

alojamento do conhecimento (Attwell, 2008; Bennett, Maton, & Kervin, 2008; Conole, 

2010a, 2010b; Coutinho & Junior, 2007a; A. Moreira, 2008; Prensky, 2005; Redecker, Ala-

Mutka, Bacigalupo, Ferrari, & Puni, 2009; Redecker, 2009; Siemens, 2006; Vázquez-

Bernal, Wamba, Jiménez-Pérez, & Lorca, 2010). Este contexto de mudança e de abertura 

ao novo determina uma Educação que prepare o indivíduo para responder aos desafios 

que lhe são impostos permanentemente e com diferentes configurações.  

Apesar de não ser uma responsabilidade exclusiva dos professores (e da Escola), 

estes atores têm uma importância fundamental “[...] nessa função socializadora e 

humanizadora das gerações que, umas às outras, se sucedem” (Sá-Chaves, 2008, p. 100). 

Esta função social, reconhecida e atribuída ao professor, legitima-se e apoia-se num saber 
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específico que lhe permite desempenhar com eficácia a sua função docente (Alarcão, 

1997; Pinho, 2008; Sá-Chaves & Alarcão, 2000; Shulman, 1993; Tavares, 1997), 

distinguindo-se de outras profissões, pela sua natureza e especificidade: “[...] admitimos 

que o exercício profissional, enquanto acto social, cultural e cientificamente específico, 

possui uma matriz que o identifica e, simultaneamente, o diferencia relativamente aos 

outros” (Sá-Chaves, 1997, p. 112). Para que a praxis, o ato pedagógico, se concretize, 

necessita de se apoiar num conhecimento profissional, que “[...] tem subjacente um saber 

próprio que configura na sua matriz dimensões múltiplas, umas de carácter mais aberto e 

genérico, outras, porém, de absoluta especificidade [...]” (Sá-Chaves, 1997, p. 112). A 

formação de professores tem um papel substancial nesse processo de construção, 

enquanto espaço que promove o desenvolvimento desse saber específico e que deixa os 

pilares para que este se desenvolva ao longo da profissão. 

Nos últimos anos, com o processo de Bolonha (Bologna Declaration, 1999; Evans, 

2010; Leuven/Louvain-laNeuve Communiqué, 2009), tem vindo a adaptar-se os cursos 

(Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2006), de modo a implementar neles 

inovações pedagógicas (Vieira, 2009). Atravessamos um período em que as instituições de 

Ensino Superior estão a repensar as suas práticas tradicionais e se preocupam em 

promover abordagens que envolvam os estudantes na sua aprendizagem e vão ao 

encontro das exigências da sociedade atual: 

They must provide students with an opportunity to engage their professors and 
peers in critical and creative reflection and discourse – the conventional ideals of 
higher education. The past is the future if we examine the ideals of higher 
education and recognize the need to critically examine current practices in higher 
education and the potential of communications technology to support intense, 
varied, and continuous engagement in the learning process. (Garrison & Vaughan, 
2008, p. ix). 
 
Nesta linha, Redecker et al. (2011), refletindo sobre o futuro da Educação, 

consideram que esta será marcada pelo recurso à tecnologia, enquanto promotora de 

uma aprendizagem centrada no indivíduo, na colaboração e na aprendizagem ao longo da 

vida.  

Os cursos de formação de professores têm, também, vindo a ser adaptados, 

procurando-se centrá-los no desenvolvimento de competências no estudante, através de 
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trabalho autónomo e colaborativo (I. Martins, 2006; C. M. Sá, 2006a, 2006b, 2010, 2013a, 

2013b; L. Santos, Andrade, & Alarcão, 2008). Esta abordagem vai ao encontro do 

reconhecimento de que a colaboração docente é fundamental para práticas educativas 

mais informadas e consentâneas com a realidade dos alunos (Fullan & Hargreaves, 2001; 

Hargreaves, 1994, 1998; Roldão, 2007). Longe de se pensar que a colaboração é a 

panaceia da Educação, acredita-se que pode orientar mais fundamentadamente a ação 

docente, centrando o processo de ensino e aprendizagem no desenvolvimento de 

competências nos alunos.  

Estudos como os do projeto Línguas & Educação (Andrade & Pinho, 2010), que 

reuniu professores de Línguas, professores do 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB), 

investigadores e formadores, em torno da sensibilização à diversidade linguística e 

educação plurilingue, do ensino da leitura e do ensino da escrita, através do 

desenvolvimento de trabalho colaborativo, revelam a importância desta modalidade na 

construção de conhecimento profissional, ainda que as mudanças nem sempre sejam 

fáceis de operacionalizar: 

[...] é visível um sentimento de satisfação nos discursos de investigadores, 
formadores e professores relativamente aos projectos desenvolvidos e aos 
resultados obtidos, sentimento esse aliado à construção de um capital intelectual 
(conhecimento profissional) e social mais partilhado e enriquecido, pois sentiram-se 
recompensados pelo envolvimento nesses projectos de intervenção/investigação e 
não só pelos resultados alcançados em si (a praticabilidade do teorizado). Os 
estudos apresentados evidenciam possibilidades e concretizações de outros 
processos de ensinar em línguas e alguns resultados ao nível dos processos de 
aprendizagem dos alunos, mas, como Fullan (2008) alerta, a natureza da inovação 
(da transformação do currículo, das práticas, das identidades) nem sempre é tão 
linear e dificilmente é “imediata”. (Pinho, 2010, p. 324). 
 
Se os professores em atividade revelam alguma relutância em colaborar 

(Formosinho, 2009c; González, 2007; Hargreaves, 1998; Hernández, 2007; Neto-Mendes, 

2003; Sawyer & Rimm-Kaufman, 2007; Westheimer, 2008), não é de surpreender que os 

futuros professores resistam à ideia de adotar esta modalidade de trabalho (I. Martins, 

2006). A falta de vivências colaborativas, desde a formação inicial, poderá contribuir para 

que estes desvalorizem atividades desta natureza. Logo, a promoção da colaboração é 

fundamental, para que o futuro professor a reconheça como oportunidade de 
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desenvolvimento profissional, fundamentada na possibilidade de, com os pares, refletir, 

partilhar, construir e fundamentar estratégias e atividades didáticas, que adaptam o 

currículo ao contexto e às necessidades dos alunos, melhorando a qualidade da Educação 

(Shulman, 2004; Westheimer, 2008).  

A investigação em didática da escrita tem revelado, também, estas preocupações, 

nomeadamente em formar professores que dominem profundamente o saber científico 

sobre a língua e preocupados em intervir didaticamente de forma sustentada (Duarte, 

2001; Pereira, 2001; C. M. Sá, Ferreira, Queirós, & Silva, 2007). Para isso é necessário que 

os (futuros) professores compreendam que não existem receitas aplicáveis a todas as 

situações de ensino e aprendizagem, mas que o processo de escrita é complexo e 

exigente (Amor, 2004; Barré-De Miniac, 2005; Camps, 2003a, 2008; Pereira & Barbeiro, 

2007; Pereira, 2005). Procurando dar resposta a essa dificuldade, é fundamental 

desenvolver competências no aluno, que lhe permitam escrever autonomamente e com 

segurança. Compreendendo estes princípios, espera-se que os futuros professores 

assumam posturas menos conservadoras e mais conformes à dificuldade inerente ao ato 

de escrita vivida pelos seus alunos (Fonseca, 1994; Pereira, 2000).  

Ao nível do ensino da língua portuguesa, na formação de professores do 1º CEB, a 

formação para o ensino da escrita assume uma relevância particular, pois é neste ciclo 

que os alunos iniciam a aprendizagem formal deste domínio. Nela, a ortografia tem um 

lugar relevante, embora não seja o único aspeto a ter em conta na produção (e avaliação) 

de textos escritos. Havendo outros aspetos mais complexos a considerar no processo de 

escrita, é importante que o aluno desenvolva esta competência o mais cedo possível, 

para que a sua automatização o liberte de preocupações ortográficas e o faça atender a 

questões mais profundas, que resolve por meio da competência compositiva (Barbeiro, 

2007; Carvalho, 1999b; Pereira & Barbeiro, 2007). 

Procurando inverter a tendência para sobre/subvalorizar a ortografia nos textos 

escritos (Barbeiro, 2006; Cassany, Luna, & Sanz, 2000; Cassany, 1999; A. G. Morais, 2002), 

as unidades curriculares centradas na didática da língua materna dos cursos de formação 

de professores têm um papel muito importante na tomada de consciência de que a 

ortografia é uma componente (não a única) de um domínio, cuja produção exige um 
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processo laborioso. Nessa linha, é fundamental que os futuros professores contactem 

com princípios didáticos subjacentes ao ensino e aprendizagem da escrita e reflitam 

colaborativamente, entre si e com especialistas, sobre estratégias e atividades didáticas 

que conduzam a um efetivo desenvolvimento de competências nos alunos.  

Procurando oferecer aos futuros professores experiências colaborativas que os 

estimulem a valorizar esta modalidade, defende-se a criação de situações de 

aprendizagem “[...] where interaction and reflection are sustained; where ideas can be 

explored and critiqued [...]” (Garrison & Cleveland-Innes, 2005, p. 134). Essas experiências 

poderão ser fomentadas através da utilização de ferramentas da web social, que os 

estudantes já usam noutros contextos e valorizam pelo seu caráter colaborativo, 

criando-se assim ambientes de aprendizagem colaborativos (Attwell, 2009; Brown, 2010; 

Downes, 2005; Pais, Santos, & Pedro, 2011; Siemens, 2007). Trata-se de uma 

oportunidade para aumentar a sua motivação para aprender, ao mesmo tempo que 

poderão reconhecer que a colaboração é essencial para a sua profissão futura e que pode 

ser desenvolvida sem dificuldades acrescidas (de tempo, de espaço, de ferramentas de 

apoio…), mas, pelo contrário, vem facilitar e promover aprendizagens.  

A adoção de ferramentas da web social para promover a colaboração no Ensino 

Superior é uma realidade em crescimento (Brown, 2010; Coutinho & Junior, 2007b; 

Dempsey, PytlikZillig, & Bruning, 2009; Gomes, Coutinho, Guimarães, Casa-Nova, & 

Caires, 2011; Lopes, Macário, Pinto, Ançã, & Loureiro, 2013; Loureiro, Pombo, & Moreira, 

2011; Lucas, 2012; M. Pinto et al., 2012; Redecker et al., 2009; C. Santos, Pedro, & 

Almeida, 2011) e os fóruns de discussão online têm dado origem a experiências 

colaborativas de sucesso (Dennen & Paulus, 2005; A. C. C. Moreira, 2012; Thomas, 2002; 

Wang & Woo, 2007). Trata-se de uma ferramenta que favorece encontros virtuais 

demorados e que se podem estender por muito tempo. O seu caráter assíncrono e a 

troca de mensagens com recurso à escrita reduzem a carga cognitiva e a necessidade de 

recorrer à memória para processar a considerável quantidade de informação que, 

habitualmente, circula nestes espaços (Garrison, Anderson, & Archer, 2000, 2001; 

Garrison & Anderson, 2003; Garrison & Vaughan, 2008). Logo, facilita o processamento 

de informação e construção de significados. Os estudantes têm tempo para pensar, para 
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procurar informação, para elaborar as ideias, para as explicar e para refletir sobre as 

contribuições dos colegas.  

Combinando as potencialidades colaborativas dos fóruns de discussão online, em 

que o recurso à escrita promove discussões profundas e estruturadas, com a necessidade 

de os futuros professores colaborarem e construírem conhecimento didático ao longo da 

sua formação, uma dinâmica entre os dois mundos parece oferecer experiências 

promissoras. A partilha e a reflexão com os pares sobre o ensino e a aprendizagem, desde 

a construção inicial desses saberes específicos da profissão docente, através de 

ferramentas que os promovam, poderá fomentar culturas colaborativas ao longo da 

profissão, que informem abordagens didáticas adaptadas à realidade de cada aluno e de 

cada turma.  

Uma equipa do Laboratório de Investigação em Educação em Português1 (LEIP), 

integrado na estrutura do CIDTFF2 (Centro de Investigação Didática e Tecnologia na 

Formação de Formadores), com sede no Departamento de Educação3, na Universidade de 

Aveiro4, tem vindo, nos últimos anos, a desenvolver uma linha de investigação 

preocupada com (entre outros) alguns dos aspetos que temos vindo a mencionar5: 

- construir conhecimento sobre a natureza de competências, como a de produção 

escrita, a desenvolver no âmbito do ensino da língua portuguesa e sobre estratégias ao 

serviço do desenvolvimento dessas competências; 

- determinar as representações de atores (por exemplo, futuros professores), sobre 

a natureza de competências (como as associadas à produção escrita), a desenvolver no 

âmbito do ensino e aprendizagem da língua portuguesa e sobre estratégias ao serviço do 

desenvolvimento dessas competências; 

- definir linhas gerais de um plano de formação de professores que permita resolver 

problemas pedagógico-didáticos relacionados com essas competências. 

O estudo aqui apresentado enquadra-se nestas três dimensões e pretende 

contribuir para o aprofundamento da discussão em torno da formação inicial de 

                                                           
1 Cf. http://www.ua.pt/cidtff%5Cleip/ 
2
 Cf. https://www.ua.pt/cidtff/  

3
 Cf. https://www.ua.pt/de/  

4
 Cf. https://www.ua.pt/  

5
 Alguns desses estudos mais recentes estão disponíveis nos livros editados por Sá (2013e, 2014). 
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professores que lecionam a disciplina de Língua Portuguesa, em particular, mas de uma 

forma mais abrangente, contribuir para (melhorar) o conhecimento científico. Nessa 

medida, enquadra-se em duas das dimensões da Didática, (re)configurada por Alarcão e 

equipa (Alarcão, Andrade, Araújo e Sá, Canha, & Pereira, 2006; Alarcão, 1991, 1994a, 

1994b, 1997; Canha & Alarcão, 2008): formativa e investigativa. Por um lado, situando-se 

este estudo na formação de professores, estaremos em presença da atuação didática 

junto dos futuros profissionais da Educação, por via da didática curricular. Por outro lado, 

os resultados deste estudo pretendem ser um contributo para a investigação em Didática. 

Partimos da citação de entrada desta introdução, para situar o estudo que 

desenvolvemos: centrado em futuros professores do 1º CEB, com o intuito de 

compreender para futuramente intervir, de forma mais informada e fundamentada, no 

âmbito da formação inicial de professores.  

Centrado em dois grupos de estudantes futuros professores do 1º CEB, o estudo 

desenvolvido pretendia responder às seguintes questões de investigação: 

1 – Quais são as suas representações sobre colaboração? 

2 – Qual é a influência dessas representações na adoção de práticas colaborativas 

num fórum de discussão online? 

3 – De que modo a colaboração num fórum de discussão online pode contribuir 

para a construção de conhecimento didático sobre a abordagem da ortografia?   

4 – Qual é o contributo desse conhecimento para a conceção de instrumentos 

didáticos sobre a abordagem da ortografia? 

Procurando dar resposta a estas questões de investigação, definimos os seguintes 

objetivos de investigação: 

1 – Descrever as suas representações sobre colaboração; 

2 – Compreender a influência dessas representações na adoção de práticas 

colaborativas num fórum de discussão online; 

3 – Compreender o contributo da colaboração adotada num fórum de discussão 

online para a construção de conhecimento didático sobre a abordagem da 

ortografia; 
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4 – Compreender o contributo desse conhecimento para a conceção de 

instrumentos didáticos sobre a abordagem da ortografia. 

Numa primeira fase, este estudo focou-se em estudantes que faziam parte de dois 

grupos de trabalho (GT), que frequentavam a unidade curricular (UC) de Didática da 

Língua Portuguesa (DLP) do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino no 1º Ciclo do 

Ensino Básico, em anos letivos distintos (2009/2010 e 2010/2011). Na segunda fase do 

estudo, no ano letivo de 2011/2012, centrou-se numa professora estagiária, que 

desenvolveu uma intervenção didática no âmbito da Prática Pedagógica Supervisionada 

(PPS), suportada pelo Seminário de Investigação Educacional (SIE), e que tinha feito parte 

de um dos GT da primeira fase do estudo. 

Procurando compreender as dinâmicas associadas ao desenvolvimento da 

colaboração na formação inicial de professores para a construção de conhecimento 

didático de abordagem da ortografia: 

- na primeira fase do estudo, focámo-nos na compreensão  do que pensavam os 

participantes sobre a colaboração e como partiam dessas representações para 

desenvolver essa modalidade de trabalho num fórum de discussão online, de modo a 

construir conhecimento didático de abordagem da ortografia; também procurámos 

perceber o contributo desse conhecimento construído para a conceção de instrumentos 

didáticos de abordagem da ortografia; 

- na segunda fase, centrámo-lo no contributo desse percurso para a conceção, 

implementação e avaliação de uma intervenção didática realizada por uma professora 

estagiária do 1º CEB. 

Esta tese está organizada em duas partes, como se pode ver no quadro seguinte: 

 

 
Colaboração na formação inicial e abordagem didática da ortografia 

 

Introdução 

 
 
PARTE I 
Enquadramento 
teórico 

Capítulo 1 Representações sociais na Educação: da sua génese ao seu papel na 
formação inicial de professores 

Capítulo 2 Lugar da colaboração na Educação: alinhando o seu valor com a ação 
didática dos (futuros) professores 

Capítulo 3 Era da web social e novos cenários educacionais: entre oportunidades de 
coconstrução de conhecimento 

Capítulo 4 Abordagem da ortografia na didática da escrita: da consistência do 
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Colaboração na formação inicial e abordagem didática da ortografia 

 

conhecimento científico à adoção de estratégias didáticas 

 
 
PARTE II 
Estudo 
empírico 

Capítulo 5 Descrição do estudo e da metodologia de investigação adotada 

Capítulo 6 Representações sobre colaboração 

Capítulo 7 Colaboração na construção de conhecimento didático 

Capítulo 8 Conceção de instrumentos didáticos para o desenvolvimento da 
competência ortográfica 

Capítulo 9 Entre os sentidos da colaboração, a geração de conhecimento e a ação 
didática de abordagem da ortografia na formação inicial de professores 

Quadro 1 – Estrutura da tese 

 

Na presente introdução, contextualiza-se o estudo na formação inicial de 

professores do 1º CEB e na investigação em Didática. A sua pertinência enquadra-se em 

preocupações relativas à relevância em colaborar, genericamente, no Ensino Superior, e, 

particularmente, entre futuros professores. Os fóruns de discussão online são o 

instrumento utilizado para desencadear e estimular o processo colaborativo e a 

construção de conhecimento sobre a abordagem didática da ortografia, a finalidade que 

este permitia alcançar. Também são referidos os objetivos e questões de investigação, 

bem como a estrutura da tese. 

Os capítulos 1, 2, 3 e 4 constituem a primeira parte da tese e apresentam o quadro 

teórico em que se fundamentou o estudo. No Capítulo 1, discute-se o campo das 

representações sociais e a sua influência na Educação e, particularmente, na formação de 

professores. O Capítulo 2 centra-se nas potencialidades da colaboração na Educação e, 

particularmente, nas práticas dos (futuros) professores. No Capítulo 3, discute-se a 

pertinência do uso de ferramentas da web social na Educação e as possibilidades de 

construção colaborativa de conhecimento. O Capítulo 4 centra-se na abordagem do 

ensino e aprendizagem da ortografia enquadrada na didática da escrita. 

Os capítulos 5, 6, 7, 8 e 9 constituem a segunda parte da tese, relativa ao estudo 

empírico. No capítulo 5, descreve-se o estudo e as opções metodológicas em que este 

assentou, os instrumentos de recolha de dados, os dados recolhidos e o processo de 

análise dos mesmos. Nos capítulos 6, 7 e 8, interpretam-se e discutem-se os resultados, 

confrontando-os com o quadro teórico previamente construído. O capítulo 6 centra-se na 

evolução das representações dos participantes no estudo sobre colaboração, 

nomeadamente a definição que atribuem a esta modalidade, impedimentos, vantagens e 
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formas de o promover. No capítulo 7, descrevem-se os resultados relativos ao processo 

colaborativo de construção de conhecimento didático de abordagem da ortografia 

desenvolvido a partir de um fórum de discussão online. O capítulo 8 centra-se na 

conceção de instrumentos didáticos de abordagem da ortografia construídos pelos 

participantes no estudo. 

No capítulo 9, são apresentadas as conclusões, bem como os imprevistos, 

limitações, sugestões pedagógico-didáticas e propostas para investigações futuras. Por 

último, listam-se as referências bibliográficas (seguindo o estilo da American Psichological 

Association – APA – na sua sexta edição), organizadas com o apoio do software de gestão 

de referências bibliográficas Zotero®. Os anexos constam do CD-ROM que acompanha 

esta tese. 

De seguida, daremos lugar à Parte I, iniciando-a com o Capítulo 1 – Representações 

sociais na Educação: da sua génese ao seu papel na formação inicial de professores. 
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PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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CAPÍTULO 1 – Representações sociais na Educação: da sua génese ao seu papel na 

formação inicial de professores 

 

A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para 
compreender, é essencial conhecer o lugar social de 
quem olha. Vale dizer: como alguém vive, com quem 
convive, que experiências tem, com que trabalha, que 
desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da 
morte e que esperanças o animam. Isso faz da 
compreensão sempre uma interpretação. (Boff, 1997, 
p. 1).  

 

Todos os educadores têm responsabilidade no desenvolvimento de competências 

de cidadania nos alunos. Os professores, em particular, assumem-se como importantes 

atores nessa preparação, pelo que é fundamental promover uma formação de qualidade, 

conducente a ações didáticas informadas e sustentadas. 

O estudo das representações sociais tem revelado a sua clara influência nas práticas 

adotadas pelos professores, com implicações na aprendizagem dos alunos. Por 

conseguinte, é importante conhecer a sua relevância neste grupo profissional. 

Para compreendermos melhor qual é o universo das representações sociais e nos 

situarmos no domínio educacional, mais concretamente no campo dos profissionais da 

Educação, começaremos por uma perspetiva histórica. Seguiremos na procura de uma 

definição e abordaremos também i) as suas funções, ii) a sua organização e estruturação, 

iii) o seu papel nos grupos sociais, iv) a sua relevância na Educação e v) o seu particular 

interesse na formação inicial de professores. Terminaremos com uma síntese e algumas 

considerações finais. 

 

1.1. Viajando pelas representações sociais: um fenómeno com história 

O conceito de representação foi apresentado pela primeira vez por Émile Durkheim. 

Este sociólogo publicou o artigo Représentations individuelles et représentations 

collectives, na Revue de Métaphysique et de Morale, em maio de 1898 (Durkheim, 1924), 

defendendo que as representações eram de ordem diferente dos fenómenos naturais, 

mas que deveriam ser objeto de investigação científica. Na base da sua teoria estavam 

dicotomias como indivíduo/sociedade, consciência individual/consciência coletiva e 
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representação individual/representação coletiva.  

Durkheim considerava que a consciência individual e a consciência coletiva eram 

constituídas por representações, que se cruzavam e estabeleciam relações intrínsecas, 

partilhando um mesmo substrato: “[...] les une et les autres soutiennent la même relation 

avec leur substrat respectif” (Durkheim, 1924, p. 14). Esse substrato não teria origem no 

indivíduo, mas na sociedade. Seria o indivíduo a nascer da sociedade e não o contrário, 

vivendo cada um, apenas, na ilusão de ter contribuído/contribuir para construir a 

sociedade. Logo, as representações não se constituiriam a partir de cada indivíduo, antes 

resultariam da sociedade: “[...] les faits sociaux sont, en un sens, indépendants des 

individus et extérieurs aux consciences individuelles [..]” (Durkheim, 1924, p. 38). 

Moscovici (2001) explicou este aspeto do pensamento de Durkheim:  

[…] as representações colectivas se separam das representações individuais […]. 
Essas últimas, próprias a cada indivíduo, são variáveis e trazidas numa onda 
ininterrupta […] têm por substrato a consciência de cada um; as representações 
coletivas, a sociedade em sua totalidade. Assim estas não são o denominador 
comum daquelas, mas antes a sua origem […]. Compreende-se que tal 
representação seja homogênea e vivida por todos os membros de um grupo da 
mesma forma que partilham uma língua. (p. 47). 
 

Tratar-se-ia, então, de crenças e ideias existentes na sociedade, que representariam o 

modo como esta pensa e seriam impostas ao indivíduo. Desta forma, preservar-se-ia a 

união entre os indivíduos, o que resultaria em formas de pensar e de agir homogéneas 

(Durkheim, 2001). A sociedade seria uma unidade fechada sobre si mesma e funcionaria 

como uma força que se imporia ao indivíduo, com as suas normas, ritos, formas de pensar 

e de agir (Durkheim, 1989).  

Residia aqui a justificação para ser a consciência coletiva a ditar as consciências 

individuais: “Les représentations qui en sont la trame se dégagent des relations qui 

s'établissent entre les individus ainsi combinés ou entre les groupes secondaires qui 

s'intercalent entre l'individu et la société totale” (Durkheim, 1924, p. 39). A sociedade não 

seria a soma dos indivíduos, mas exerceria uma pressão sobre cada um deles e apenas 

permitiria que estes individualizassem a consciência coletiva, ou seja, interiorizassem as 

suas normas e as manifestassem: 
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[…] tous les phénomènes sociaux, sans exception, s'imposent à l'individu du dehors, 
le doute ne paraît pas possible pour ce qui concerne les croyances et les pratiques 
religieuses, les règles de la morale, les innombrables préceptes du droit, c'est-à-dire 
pour les manifestations les plus caractéristiques de la vie collective. Toutes sont 
expressément obligatoires; or l'obligation est la preuve que ces manières d'agir et 
de penser ne sont pas l'oeuvre de l'individu, mais émanent d'une puissance morale 
qui le dépasse, qu'on l'imagine mystiquement sous la forme d'un bien ou qu'on s'en 
fasse une conception plus temporelle et plus scientifique. (Durkheim, 1924, p. 
39,40). 
 
Seriam precisamente essas normas, impostas de fora, que fariam com que os 

indivíduos tivessem os mesmos modos de agir e de pensar e rejeitassem tudo o que 

pudesse perturbar esse consenso. Na teoria de Durkheim, existiriam forças e estruturas 

na sociedade que conservariam e preservariam a sua união e a protegeriam da 

fragmentação e da desintegração (Duveen, 2000). Para Durkheim (1989), os 

comportamentos ou pensamentos dos indíviduos não eram, apenas, exteriores a estes, 

mas tinham um tal poder “[...] imperativo e coercivo [...]” (p. 30), que eram capazes de se 

lhes imporem independentemente da sua vontade. Deste modo, quando um indivíduo 

violasse as regras, elas reagiriam contra ele, ou seja, a própria consciência coletiva 

impedi-lo-ia de prevaricar, restabelecendo-se a normalidade. Tratar-se-ia de uma 

vigilância permanente sobre os cidadãos, ditando as suas formas de agir, de pensar e de 

sentir.  

Este princípio estaria na base da compreensão das representações 

individuais/representações coletivas. As ideias e tendências de cada um não surgiriam de 

si próprio, mas seriam elaboradas no exterior (representações coletivas), impondo-se e 

enformando as representações individuais: “[...] para Durkheim, as representações sociais 

colectivas são produções sociais que se impõem aos indivíduos como forças exteriores, 

servem a coesão social e constituem fenómenos tão diversos como a religião, a ciência, os 

mitos e o senso comum” (Vala, 1996, p. 368). Portanto, as representações coletivas 

seriam mais fortes e mais estáveis do que as individuais, que seriam sensíveis a 

mudanças. 

Mais tarde, este conceito teve outros contributos, nomeadamente da Psicologia 

Social, que rejeitou esta visão positivista, sobretudo em relação à ação coerciva da 

sociedade sobre os sujeitos. Serge Moscovici contribuiu para esta mudança, quando 
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impulsionou a investigação sobre representações sociais. Partiu do conceito de Durkheim 

sobre representação coletiva, tendo publicado a sua tese de doutoramento, com o título 

La psychanalyse, son image et son public (Moscovici, 1961), centrada nas representações 

acerca da Psicanálise da população parisiense. Procurou perceber como é que a 

população consumia, transformava e utilizava uma teoria científica e construía a 

realidade (Vala, 1996). 

Moscovici não apresentou uma teoria completamente oposta à de Durkheim. Aliás, 

reconhecia que o estudo das representações teria começado precisamente com este: “É 

óbvio que o conceito de representações sociais chegou até nós vindo de Durkheim” 

(Moscovici, 2009, p. 45). No entanto, propôs que as representações sociais não fossem 

vistas como um conceito, mas como um fenómeno: “Assim o que eu proponho fazer é 

considerar como um fenômeno o que era antes visto como um conceito” (p. 45).  

A diferença substancial entre Durkheim e Moscovici residia na circunstância de o 

primeiro considerar as representações como um elemento estático, uma forma de 

consciência coerciva, que atuava sobre as consciências individuais, enquanto o segundo 

as via como dinâmicas e defendia que eram os indivíduos a gerar as representações 

sociais: “Reconhecendo-se que as representações são, ao mesmo tempo, construídas e 

adquiridas, tira-se-lhes esse lado preestabelecido, estático, que as caracterizava na visão 

clássica.” (Moscovici, 2001, p. 62).  

Portanto, para Moscovici (1961), as representações sociais eram fenómenos 

dinâmicos e, por isso, o indivíduo não seria uma máquina passiva, que se limitaria a 

receber inconscientemente a ideologia dominante. Pelo contrário, possuiria imaginação e 

vontade de atribuir sentido à sociedade e ao universo em que vive, não havendo lugar a 

uma oposição entre o individual e o coletivo.  

Ao evidenciar que existia uma relação dinâmica entre o indivíduo e a sociedade, 

Moscovici também mostrou que o indivíduo mantém a sua especificidade e partilha 

representações com o grupo social, pelo que estas são heterogéneas. Este princípio de 

base pressupunha que os sujeitos comunicam e interagem e, nesse processo, produzem e 

modificam as representações, que orientam as suas condutas. Por isso, a análise das 

representações sociais recairia sobre os processos que levam os sujeitos a construir 
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teorias sobre os objetos sociais e determinam a comunicação e a organização dos seus 

comportamentos (Vala, 1996).  

A investigação em torno das representações sociais em diferentes domínios e com 

objetos particulares de estudo deu origem a várias perspetivas de entendimento deste 

fenómeno, que não são necessariamente distintas, mas que podem ser entendidas como 

complementares. Estas áreas de investigação tiveram como principal impulsionador 

Moscovici e diversos investigadores seguiram-lhe os passos. Embora muitos desses 

estudos datem de há várias décadas, continuam a ser incontornáveis para a investigação 

sobre representações sociais.  

Na secção seguinte, procuraremos clarificar o entendimento deste fenómeno das 

representações sociais, apoiando-nos na visão de autores de referência nesta área. 

  

1.2. Procurando a sua clarificação 

A dificuldade em encontrar uma definição de representação social é reconhecida 

pelos investigadores (cf. Doise, 1986; Moscovici, 1961) e decorre da sua polissemia, 

resultante dos estudos provenientes de diferentes áreas. Psicanalistas, clínicos, 

psicólogos, psicossociólogos, sociólogos, historiadores movem-se na investigação sobre 

representações sociais, convencidos de que atuam em lugares diferentes dos restantes, 

contribuindo, assim, para a dificuldade na clarificação deste fenómeno (Doise, 1986).  

Temos vindo a perceber que o pensamento de Moscovici marcou a investigação 

sobre as representações sociais, logo partiremos dele para a sua compreensão. Este autor 

defendia a dicotomia pensamento científico/pensamento de senso comum. O primeiro era 

marcado pela verificação e comprovação científica e o segundo pela verdade 

consensualmente partilhada, ou seja, pelas representações sociais.  

Para Moscovici (1961), as representações sociais poderiam ser vistas como uma 

versão, uma modalidade do senso comum, comparável aos mitos e crenças das 

sociedades antigas. Tratando-se, então, de pensamento de senso comum, pensamento 

natural, saber naif, por oposição ao pensamento científico, as representações sociais 

teriam de resultar das experiências quotidianas do indivíduo no contacto com a 

sociedade. Logo, seriam conceitos, proposições e explicações, cuja função é produzir e 
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determinar os comportamentos e a comunicação entre os indivíduos. 

Jodelet (2001, 2007) também distinguiu representações sociais de conhecimento 

científico e considerou que aquelas se inscreviam na categoria de senso comum. 

Construídas e partilhadas pelos indivíduos, as representações sociais determinariam a 

apreensão do mundo, constituindo uma “[...] forma de conhecimento, socialmente 

elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de 

uma realidade comum a um conjunto social” (Jodelet, 2001, p. 22). É um saber prático 

que une um sujeito a um objeto (social, material ou ideal) e resulta da experiência dos 

indivíduos, guiando o seu agir quotidiano prático e social. Qualquer representação será, 

então, sempre a representação de alguma coisa ou de alguém. Representar é substituir, 

estar em lugar de (não é duplicar), re-apresentar, ou seja, tornar presente, restituir 

simbolicamente na mente, na consciência o que estava ausente. O objeto significa 

sempre algo para alguém e, nessa medida, é interpretado e não é uma simples 

reprodução, mas uma construção que, quando comunicada, transporta alguma 

autonomia (Jodelet, 1984, 2007).  

A relação dos sujeitos com os objetos, com o mundo, assenta numa interpretação, 

avaliação e tomada de decisão, tendo por base experiências sociais (A. Martins, Pardal, & 

Dias, 2008). Esses processos não resultam de uma análise racional, objetiva e científica da 

realidade (não são pensamento científico), mas de um saber de senso comum 

historicamente construído e partilhado (Pardal, Martins, & Dias, 2007).  

O indivíduo não se encontra isolado, mas partilha com os outros uma modelização 

do mundo, das pessoas, dos acontecimentos, das ideias, elabora e partilha 

representações sociais (Jodelet, 2001). Além de se constituírem a partir das experiências 

pessoais dos indivíduos, as representações sociais também provêm das informações, dos 

saberes, dos modelos de pensamento, que são transmitidos pela tradição, educação e 

comunicação social (Jodelet, 1984). São, portanto, um conhecimento socialmente 

elaborado e partilhado.  

Abric (2001a) considerava as representações sociais como um guia para a ação (p. 

32), ou seja, uma orientação para as práticas e as relações sociais dos indivíduos, 

enquanto sistema que determina antecipações, expetativas e condutas perante a 
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realidade. As representações sociais permitem ao indivíduo ou ao grupo atribuir sentido 

às suas condutas e compreender a realidade: “La representácion funciona como un 

sistema de interpretación de la realidade que rige las relaciones de los indivíduos com su 

entorne físico y social, ya que determinará sus comportamientos o sus práticas” (Abric, 

2001a, p. 32). Portanto, funcionam como um instrumento psicológico de identificação, 

explicação, apropriação, controlo e resolução de problemas que o mundo envolvente vai 

colocando aos indivíduos (Jodelet, 2001; A. Martins et al., 2008; Pardal et al., 2007). No 

fundo, as representações sociais permitem tornar comum aos indivíduos uma mesma 

realidade, um mesmo objeto, determinando uma dada forma de ler o mundo quotidiano, 

comum a um determinado grupo social (Jodelet, 2007). 

Por conseguinte, as representações sociais constituem um conhecimento prático, 

que fornece sentido aos acontecimentos sociais e determina a construção social da 

realidade. Por isso, são uma forma de pensamento social orientado para a comunicação, 

compreensão e domínio do contexto social, material e ideal. Permitem explicar e 

compreender o ambiente social, as ações e as ideias com as quais o indivíduo se vê 

confrontado, permitem agir com e sobre os outros, responder a questões que surgem na 

sua vida quotidiana, etc. (Jodelet, 1984).  

Flament (2001a) também via nas representações sociais essa dimensão de partilha 

de um saber entre um grupo social sobre um dado objeto: “un conjunto organizado de 

cogniciones relativas a un objeto, compartidas por los membros de una poblácion 

homogénea en relación con ese objeto” (p. 33). Atribuía às cognições, que constituem 

uma representação, propriedades de: i) prescrição, que liga a cognição às condutas e de 

ii) descrição, que determina a utilização dos termos descritivos sobre um objeto pelos 

indivíduos (Flament, 2001a).  

Doise (1990) via, também, nas representações sociais um dado saber com um papel 

fundamental nas relações entre os indivíduos:  

Les représentations sociales sont des savoirs sociaux à plusieurs titres: elles jouent 
un rôle important dans le maintien des rapports sociaux, elles sont façonnées par 
ces rapports et elles véhiculent parfois directement mais le plus souvent 
indirectement un savoir sur ces rapports. (p.113). 
 

As representações sociais constituem tomadas de posição simbólicas e que se podem 
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organizar como opiniões, atitudes ou estereótipos face aos objetos. São estes princípios 

organizadores que determinam as relações simbólicas entre indivíduos ou grupos (Doise, 

2001). 

Em suma, por mobilizarem em simultâneo aspetos individuais e coletivos, situam-se 

no campo cultural e das mentalidades, da produção e da comunicação de ideias e na 

interface do psicológico e do social (Jodelet, 2001; A. Martins et al., 2008). Podem ser 

vistas como: i) produção fazendo interagir o individual (juízos, sentimentos, opiniões, 

atitudes) e o coletivo (normas, valores coletivos, ideias, crenças, expectativas); ii) 

matéria-prima, recorrendo a imagens/símbolos para integrar, interpretar e atribuir 

significado a objetos ou situações; iii) função, integrando novas vivências num sistema 

previamente elaborado de representações e guiando para a ação (Pardal et al., 2007).  

É sobre este último aspeto que nos debruçaremos na secção seguinte. 

 

1.3. Funções das representações sociais 

Vimos como as representações sociais se apoiam nas experiências de vida dos 

sujeitos e, portanto, permitem compreender um determinado contexto histórico, social e 

cultural, informando, ainda, sobre os modos como os sujeitos interpretam a realidade e 

nela se posicionam, logo são “[...] conteúdos cognitivos e avaliativos resultantes das 

(re)construções mentais dos sujeitos” (A. Martins, Pedro, Gonçalves, Pardal, & Neto-

Mendes, 2009, p. 293). Por conseguinte, têm funções específicas nessa modelação da 

realidade. Apresentamos em seguida algumas dessas funções, propostas por 

investigadores que se consagraram no estudo das representações sociais. 

Para Moscovici (2000, 2009), se acreditarmos que as representações sociais 

intervêm na atividade cognitiva do ser humano, determinando-a, então 

atribuir-lhes-emos duas funções:  

i) convencionar os objetos, pessoas ou acontecimentos, dando-lhes uma forma 

definitiva e  associnado-os a uma determinada categoria previamente existente; 

desse modo, cada experiência é somada a uma realidade previamente determinada 

por convenções, que permitem distinguir mensagens relevantes de mensagens 

irrelevantes, dar-lhes significado pela relação com outras, ligar cada parte a um 
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todo e situar cada indivíduo numa categoria distinta; 

ii) prescrever, dado que resultam de uma combinação entre uma estrutura presente 

antes de os indivíduos começarem sequer a pensar e uma tradição que impõe o que 

deve ser pensado. 

Essas duas funções – de convenção e de prescrição – atuam sobre a vida dos 

indivíduos, pelo que cada situação vivida é imediatamente integrada numa categoria 

prévia, para que não se afigure como estranha: “[...] a função das representações consiste 

na integração de novos elementos num quadro de referência pré-existente, atribuindo 

deste modo um sentido a estes dados” (Pardal et al., 2007, p. 71). Elas fornecem ao 

indivíduo uma forma determinada de interpretar o mundo, regendo também as relações 

com este e com os demais indivíduos do grupo ou fora deste. Por isso, quando um 

indivíduo se integra num dado grupo social, irá absorver e partilhar com os restantes 

representações que modelam a realidade. 

Para Abric (2001b), as representações orientam as ações e as relações sociais, 

condicionando a forma como os sujeitos se relacionam entre si e com os outros (Brêtas & 

Pereira, 2006; C. P. Sá, 1996). Por serem um guia para a ação (Abric, 2001a), têm também 

algumas funções: 

i) de saber, permitindo aos sujeitos compreender e explicar a realidade, 

traduzindo-se na intenção de entender e comunicar; a possibilidade de 

compreender é oferecida pela integração dos conhecimentos num sistema de 

valores, que os torna compreensíveis e a necessidade de comunicar está presente 

na elaboração de um marco de referência comum, que permite aos sujeitos 

comunicarem entre si. 

ii) de identidade, por definirem a identidade de um grupo social, conferindo-lhe 

uma visão comum; conduzem à construção de uma identidade social e pessoal 

gratificante, que implica um sistema de normas e de valores social e historicamente 

determinados, desempenhando um papel importante no controlo social exercido 

pela comunidade sobre cada um dos seus membros, particularmente nos processos 

de socialização; 

iii) de orientação, porque guiam os comportamentos e as práticas dos sujeitos, na 
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sua vida quotidiana; essa orientação resulta de três fatores: a) intervenção direta na 

definição da finalidade da situação, determinando a priori o tipo de relações 

pertinentes para o sujeito e, eventualmente, o tipo de orientação cognitiva a 

adotar; b) produção de um sistema de antecipações e expectativas, que influenciam 

a ação sobre a realidade; c) prescrição dos comportamentos e práticas, definindo o 

lícito, o tolerável, o inaceitável num contexto social específico; 

iv) de justificação, dado que permite justificar a posteriori as tomadas de posição e 

os comportamentos delas decorrentes, ou seja, explicar e justificar as condutas 

assumidas pelos sujeitos numa dada situação. 

Jodelet (2001) também considerava que as representações guiam o indivíduo 

permitindo que este nomeie e defina com os outros os vários aspetos da realidade 

quotidiana, sua interpretação, tomada de decisões e posicionamento perante estas. 

Tratando-se de sistemas de interpretação que regem a relação dos sujeitos com o mundo 

e com os demais, as representações sociais orientam e organizam o agir e as 

comunicações sociais.  

Apoiando-se na literatura da especialidade, Vala (1996) atribui quatro funções às 

representações sociais, com atuação ao nível: 

i) da organização significante do real, na medida em que as representações sociais 

atribuem sentido aos objetos e acontecimentos sociais; 

ii) da comunicação, pois suportam os atos comunicativos, ou seja atos de partilha 

de consensos, de debate, de discussão e argumentação no interior dos grupos ou 

entre grupos; 

iii) dos comportamentos, dado que, perante uma situação concreta, estes são 

determinados e justificados mais por fatores pré-situacionais do que pela situação 

em concreto; 

iv) da diferenciação social, já que a especificidade da situação de cada grupo social 

contribui para a especificidade das suas representações sociais e esta última 

contribui para a diferenciação dos grupos sociais.  

Num quadro de relações intergrupais, Doise defendia que as representações sociais 

também assumem relevância e, por isso, têm três tipos de funções: i) seletiva – centraliza 
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os conteúdos relevantes para as relações intergrupais, em detrimento dos irrelevantes, ii) 

justificativa – integra os conteúdos que veiculam uma imagem do outro grupo e justifica o 

comportamento face a essa imagem e iii) antecipatória – influenciam a relação entre os 

grupos (Cabecinhas, 2012). 

Abordadas as funções, cabe conhecer a formação, estruturação e organização das 

representações sociais, a partir de três perspetivas complementares, que apresentaremos 

na secção seguinte. 

 

1.4. Formação, estrutura e organização das representações sociais  

A teoria das representações sociais tem vindo a desenvolver-se segundo diversas 

perspetivas, dentre as quais destacamos três: i) a perspetiva etnográfica, impulsionada 

por Denise Jodelet (1984, 2001), em Paris; ii) a perspetiva sociológica, proposta por 

Willem Doise (1990, 1992), em Genebra; iii) a perspetiva estruturalista, cujo principal 

representante é Jean-Claude Abric (2001a). 

Os principais investigadores destas três Escolas não se excluem, nem se opõem. 

Todos eles partem do trabalho de Moscovici e atribuem relevância aos estudos uns dos 

outros. 

 

A) A Escola de Paris 

Moscovici (1961) defendia a existência de três dimensões na estrutura das 

representações sociais: i) informação – conhecimentos organizados de um grupo 

relativamente a um dado objeto social; ii) campo de representação – imagem, modelo 

social, conteúdo concreto e limitado relativamente a um aspeto específico do objeto da 

representação; e iii) atitude – orientação global relativa ao objeto da representação 

social. Esta última parecia ser a mais importante: os sujeitos tomariam primeiro uma 

posição e em função desta é que se informariam e representariam o objeto social.  

Para a formação e operacionalização das representações sociais, haveria dois 

processos: a objetivação e a ancoragem. Jodelet (1984), colaboradora de Moscovici, 

sistematizou e contribuiu para o conhecimento desenvolvido por este investigador. 

Ambos consideravam que estes dois processos, presentes na construção das 
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representações sociais, estão interligados, mas não são sequenciais. 

A objetivação é um processo que transforma o que está na mente do indivíduo em 

algo que efetivamente existe no mundo, logo procede à concretização do abstrato 

(Moscovici, 2009). Dito de outro modo, as noções abstratas, as coisas, transformam-se 

em imagens, em palavras conhecidas. É um processo muito importante, porque permite 

que o enorme fluxo de comunicações com as quais o indivíduo se vê confrontado, pleno 

de noções e ideias, se transforme em estruturas materiais com sentido para si (Jodelet, 

1984).  

O processo de objetivação faz-se em três momentos (Jodelet, 1984; Moscovici, 

1961): i) construção seletiva – as informações, crenças e ideias sobre o objeto de 

representação são selecionadas e descontextualizadas e o indivíduo seleciona a 

informação significativa, logo apropria-se das informações sobre um objeto específico, 

retendo, apenas, alguns elementos e ignorando outros, em função de critérios culturais e 

normativos, ou seja, retém, apenas, o que estiver de acordo com o sistema de valores em 

vigor na sua cultura; ii) esquematização estruturante – organização dos elementos para 

constituírem um padrão de relações estruturadas, ou seja, os conceitos teóricos 

constituem um conjunto gráfico e coerente, que permite compreendê-los de forma 

individual e nas suas relações, iii) naturalização – o esquema figurativo inicial adquire 

materialidade e é visto como real pelos indivíduos. Assim, a objetivação permite apropriar 

socialmente a realidade, com recurso a mecanismos de seleção, esquematização 

estruturante e naturalização.  

A ancoragem consiste na incorporação do novo no previamente conhecido. Quando 

o sujeito pensa num objeto social, tem de se ancorar em algo: “[...] refere-se ao facto de 

qualquer tratamento da informação exigir pontos de referência” (Vala, 1996, p. 362). O 

indivíduo pensa num objeto e recorre a um universo de referência, constituído por 

experiências e esquemas de pensamento previamente estabelecidos.  

Trata-se de uma integração cognitiva do objeto representado num sistema de 

pensamento preexistente (valores, ideologia, crenças, cultura), que sofre um processo de 

reelaboração (Jodelet, 1984). É um mecanismo que permite ancorar ideias novas e, por 

isso, eventualmente estranhas e perturbadoras, reduzindo-as a categorias e a imagens 
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comuns, inserindo-as num contexto familiar, que vai sofrer uma atualização, fruto da 

informação nova. 

A ancoragem permite reduzir o novo a velho e reelaborar o velho, tornando-o novo. 

Ou seja, não se trata, como no caso da objetivação, da constituição formal de um 

conhecimento, mas antes da sua inserção num pensamento constituído (Jodelet, 1984). 

Perante uma situação nova, ao invés de a evitar, segue-se um processo de ancoragem, 

para que essa novidade se torne familiar e se transforme de modo a poder ser integrada 

no universo do pensamento previamente existente (Jodelet, 2001).  

Logo que uma ideia é comparada ao paradigma de uma categoria, adquire as suas 

caraterísticas e é ajustada para se enquadrar nela. Mesmo quando o indivíduo tem 

dúvidas sobre o seu enquadramento, ele fixa-se nessa transferência, apenas para 

encontrar um mínimo de coerência entre o familiar e o não-familiar (Moscovici, 2009). 

Quando o indivíduo não consegue avaliar ou descrever algo a si próprio ou a outros, sente 

resistência e só pode superá-la se conseguir associar esse objeto estranho a uma 

categoria preexistente, rotulando-o com um nome conhecido (Moscovici, 2009). Ao dar 

nome ao desconhecido, classificando-o, o indivíduo será capaz de representá-lo: 

Dar nome a uma pessoa ou coisa é precipitá-la […] e […] as consequências daí 
resultantes são tríplices: a) uma vez nomeada, a pessoa ou coisa pode ser descrita e 
adquire certas características, tendências, etc.; b) a pessoa, ou coisa, torna-se 
distinta de outras pessoas ou objetos, através dessas características e tendências; c) 
a pessoa ou coisa torna-se objeto de uma convenção entre os que adotam e 
partilham a mesma convenção. (Moscovici, 2009, p. 67). 
 
Assim, quer classificar, quer nomear, são dois processos da ancoragem, mas não 

servem apenas para rotular pessoas ou objetos. O objetivo principal consiste em formar 

opiniões, ou seja, facilitar a interpretação de caraterísticas ou intenções, subjacentes ao 

agir dos indivíduos (Moscovici, 2009).  

Tendo retomado este conceito, Jodelet (1984, 2001) mostrou que a ancoragem 

intervém ao longo de todo o processo de constituição das representações, assegurando a 

sua incorporação ao social. Permite a atribuição de sentido a acontecimentos, 

comportamentos, sujeitos, grupos, factos sociais: “Uma representação social é um código 

de interpretação no qual ancora o não familiar, o desconhecido, o imprevisto” (Vala, 

1996, p. 362). Esse código de interpretação tem uma função de mediação entre o sujeito 
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e o meio em que se enquadra e entre os membros de um dado grupo, com efeito na 

afirmação de uma identidade e de um sentimento de pertença.  

Esse sistema de interpretação comum permite a classificação de pessoas e de 

acontecimentos e fornece à objetivação os pré-constructos, que servem de base à 

elaboração de novas representações. A objetivação tem três funções: i) função cognitiva 

de integração do novo, ii) função de interpretação do real, iii) função de orientação das 

condutas e relações sociais (Jodelet, 1984). 

Depois de criadas, as representações adquirem vida própria, circulam, 

encontram-se, atraem-se, repelem-se e criam condições para o aparecimento de novas 

representações, ao mesmo tempo que aniquilam outras, mais antigas. Para 

compreendermos a evolução, a organização do conteúdo e a extensão de uma 

representação, teremos de ter em conta três aspetos: i) a representação é determinada 

pela estrutura social em que se integra e desenvolve, ii) a estrutura da sociedade remete 

para clivagens e diferenciações, que se irão refletir na construção de diferentes 

representações sociais de um mesmo objeto e iii) as diferenciações registam-se ao nível 

das condições socioeconómicas e dos sistemas de orientação, ou seja, de normas e 

valores de referência (Moscovici, 1961). As diferentes opiniões e imagens sobre um 

mesmo objeto resultam de crenças, referências ideológicas e valores de cada um:  

A pluralidade das clivagens socioeconómicas e dos quadros de referência 
normativo-valorativos é enorme e pode ser desde logo associada à pluralidade de 
representações sobre um mesmo objecto, mediante o seu reflexo nas condições 
que afectam a emergência de uma representação social. (Vala, 1996, p. 363). 
 
A emergência e manifestação de diferentes representações sobre um mesmo 

objeto dependem dessa pluralidade de clivagens e de referentes. No fundo, como referia 

Jodelet (2001), a necessidade de o indivíduo ou dos grupos saberem como se comportar 

perante o mundo, quererem dominá-lo física ou intelectualmente, identificar e resolver 

os mais diversos problemas com que se deparam, torna premente a elaboração de 

representações. 

Também investigadores da Universidade de Genebra se debruçaram sobre estas e 

outras questões. De seguida, apresentamos, genericamente, o que resultou da sua 

investigação sobre a formação, estrutura e organização das representações sociais. 
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B) A Escola de Genebra 

Willem Doise (1990) apoiou-se também na teoria de Moscovici (1961) sobre os 

processos de ancoragem e de objetivação, para explicar as relações entre representações 

sociais e regulações sociais.  

No que se refere à objetivação, Doise (1990) considerou que “[...] rend concret ce 

qui est abstrait, change le relationnel du savoir scientifique en image d’une chose” (p. 

139). Esta transformação do abstrato em concreto traria subjacente uma função: facilitar 

a comunicação entre os indivíduos. 

Tal como Moscovici (1961), Doise (1990) considerava que o processo de ancoragem 

envolvia a incorporação de novos elementos de saber numa rede de categorias 

preexistentes. Apoiando-se também noutros estudos, Doise (1990) considerava que a 

ancoragem comportaria diferentes processos: i) de assimilação e de contrastes, que 

influenciam os julgamentos dos indivíduos sobre diferentes opiniões e atitudes, ou seja, 

acentuam a distância e a proximidade entre indivíduos, consoante as opiniões sejam 

diferentes ou semelhantes e ii) categorização. 

Uma das etapas iniciais é a seleção (como acima referimos, relativamente aos 

momentos que compõem a objetivação), influenciada por níveis de educação, regras 

sociais, valores e crenças. Consiste na seleção de apenas uma parte da informação que 

circula na sociedade (Moscovici, 1961). Existe um princípio organizador desse processo 

descrito por Gilly (1980):  

[...] un processus initial d’«objectivation» dont le double mécanisme de «rétention 
sélective» et «décontextualisation» des éléments sélectionnés conduit à la mise en 
place d’un «schéma» ou «modèle figuratif», véritable noyau de base (ou noyau 
imageant) de la représentation, qui se détache de l’objet abstrait initial. (p. 29). 
 

Trata-se, então, de um esquema figurativo que fornece um quadro de interpretação e de 

categorização, recorrendo a mecanismos de analogia, inferência, antecipação, 

compensação, para filtrar o mundo exterior, servir de ancoragem às condutas e atribuir 

significados às experiências vividas.  

Por conseguinte, objetivação e ancoragem permitem percorrer um caminho que vai 

da organização à transformação de elementos que constituem a representação e que 

refletem a relação entre o sujeito e o objeto (A. Martins et al., 2008).  
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Na Universidade de Ainx-en-Provence, também houve investigadores que se 

tornaram especialistas no estudo sobre as representações sociais. Como antes se referiu, 

não surgiram destes estudos correntes opostas, mas um aprofundamento do campo. 

Apresentamos, genericamente, algumas linhas da teoria destes investigadores. 

 

C) A Escola de Aix-en-Provence 

Jean-Claude Abric propôs pela primeira vez, em 1976, a teoria do núcleo central, na 

sua tese de doutoramento intitulada Jeux, conflits et représentations sociales, na 

Universidade de Aix-en-Provence (C. P. Sá, 1996). Partindo da constatação de que uma 

representação é constituída por um conjunto de informações, crenças, opiniões e 

atitudes sobre um objeto específico, Abric (2001a) considerava que esse conjunto de 

elementos estaria organizado e estruturado de uma forma particular. Por isso, para que 

se pudesse estudar uma representação, seria necessário analisar e compreender o seu 

conteúdo e a sua estrutura. 

Os elementos constitutivos de uma representação encontram-se hierarquizados e, 

por isso, mantêm uma relação entre si, que determina o seu significado e o lugar que 

ocupa no sistema representacional. Apesar de esta ideia ter sido referida por outros 

investigadores, nomeadamente Moscovici, Abric (2001a) e outros colegas avançaram com 

uma hipótese a respeito dessa organização interna. Trata-se da teoria do núcleo central, 

ainda muito atual, que, segundo o próprio Abric (2001a), é complementar em relação à 

teoria das representações sociais de Moscovici. Pode ser formulada nestes termos:  

[...] la organización de una representación presenta una modalidade particular, 
específica: no unicamente los elementos de la representación son jerarquizados 
sino además toda representación está organizada alrededor de un núcleo central, 
constituído por uno o vários elementos que dan su significación a la representación. 
(Abric, 2001a, p. 18). 
 
Portanto, as representações sociais estão organizadas em torno de um núcleo 

central, fundamental na representação, cuja função principal é determinar o seu 

significado e a sua organização. É o elemento da representação mais estável e resistente 

à mudança, definindo as normas e os valores dos indivíduos e dos grupos (Abric, 2001a). 

Por conseguinte, tem duas funções essenciais: i) geradora (porque permite que os outros 
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elementos adquiram um significado) e ii) organizadora (porque determina as ligações 

entre os elementos, unificando-os e estabilizando-os).  

O núcleo central é determinado histórica, social e ideologicamente e, por isso, 

quando uma representação é partilhada, isso significa que existem crenças, valores e 

normas comuns partilhados por um determinado grupo. Uma vez marcado pela memória 

coletiva e pelo sistema de normas em vigor, o núcleo central constitui a parte da 

representação partilhada consensualmente pelos membros do grupo social. 

Os diferentes elementos que constituem o núcleo central ocupam uma posição 

privilegiada na representação, porque lhe atribuem significado. Dependem da natureza 

do objeto representado, da relação do sujeito e do grupo com o objeto e do sistema de 

valores e normas sociais do momento e do grupo. O núcleo central poderá apresentar 

dimensões distintas, dependendo da natureza do objeto e da finalidade da situação: i) 

funcional, ou seja, para uma determinada tarefa, os elementos que constituem o núcleo 

central são os que permitem realizá-la, ii) normativa, quando intervém diretamente em 

dimensões socioafetivas, sociais e ideológicas. Nessas situações estaria no centro da 

representação uma norma, ou um estereótipo.  

Abric (2001a) defendia, também, que o critério quantitativo não era suficiente para 

afirmar que um dado elemento se encontrava no núcleo central da representação. Dito 

de outro modo, o facto de um elemento ser frequentemente referido no discurso de um 

sujeito não implica forçosamente que esse elemento se encontre no núcleo central. O 

citério mais importante é o qualitativo, pois é ele que dá sentido à representação. 

Além disso, Abric (2003) também considerava que alguns elementos do núcleo 

central seriam mais exprimíveis do que outros, pelo que talvez existisse uma zona muda 

das representações sociais, que corresponderia aos elementos da representação que não 

eram verbalizados pelos sujeitos através dos métodos clássicos de recolha de dados. Essa 

zona muda situar-se-ia no núcleo central: “[...] s’inscrit dans l’idée que certains éléments 

du noyau central peuvent être «non activés» dans certaines situations” (p. 62). Com 

efeito, nem sempre o que nos dizem os sujeitos num estudo está de acordo com as 

práticas que adotam. Eles tendem a dizer o que não transgrida o aceitável pela norma, ou 

seja, referem o que lhes parece politicamente correto. 
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Em torno do núcleo central organizam-se os elementos periféricos, que estão em 

relação direta com aquele, pelo que a sua presença, o seu valor e a sua função são por ele 

determinados. Esses elementos são mutáveis e flexíveis e constituem o conteúdo mais 

acessível e mais concreto da representação, contendo informações selecionadas e 

interpretadas, juízos formulados sobre um objeto e seu contexto, estereótipos e crenças.  

Situam-se em torno do núcleo central e, quando se encontram próximos dele, 

desempenham um papel muito importante na significação da representação. Constituem 

a ligação entre o núcleo central e a situação concreta e complementam o sistema central, 

encontrando-se em dialética permanente com este (Flament, 2001a). Ainda que a 

representação social seja determinada pelo núcleo central, é no sistema periférico que 

ela vive e se manifesta (Flament, 2001a).  

Os elementos do sistema periférico têm, então, três funções essenciais (Abric, 

2001a; Flament, 2001a): i) concretizar, ou seja, revestir a realidade de termos concretos, 

compreensíveis e transmitíveis; ii) regular, ou seja, adaptar a representação ao contexto e 

sua evolução, por serem elementos mais flexíveis que os do núcleo central; iii) defender, 

ou seja, proteger o núcleo central da mudança, evitando, assim, qualquer transtorno.  

Também Flament (2001b) defendia a existência de um núcleo central, cuja função 

seria identificar e estruturar a representação. Esse núcleo duro condicionaria esquemas 

periféricos, dispostos em torno deste, para o proteger e estabilizar, de modo a evitar que 

se desintegre, como resultado de uma mudança. A haver transformação e reestruturação 

da representação, tal sucederia primeiro nos esquemas periféricos e, eventual e 

gradualmente, poderia estender-se ao núcleo central, alterando a natureza e estrutura da 

representação.  

Este mesmo autor defendia que, quando existe desacordo entre realidade e 

representação, dá-se um ajuste do sistema periférico, que assim protege 

temporariamente o núcleo central. Quando esse desacordo acontece dentro de um 

determinado grupo social, poderá haver práticas que entram em desacordo com as suas 

representações. Esses desacordos integram-se no sistema periférico, que, para proteger o 

núcleo central, se modifica. Eventualmente essas contradições podem vir a alterar o 

próprio núcleo e, nesse caso, emerge uma nova representação.  
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Nesta linha, num estudo sobre o ensino técnico-profissional, percebeu-se que as 

práticas sociais, os comportamentos e as escolhas dos estudantes pareciam ser ditadas 

pelo núcleo central. Os discursos dos média teriam influenciado apenas o sistema 

periférico, visível nos discursos dos sujeitos, sem que parecesse ter grande influência nas 

escolhas que efetivamente faziam (A. Martins et al., 2008). 

Em síntese, as representações sociais apresentam dois componentes: o núcleo 

central e os elementos periféricos, com funções específicas, que se complementam. Cada 

um deles é regido:  

i) pelo sistema central, que resulta das condições históricas, sociológicas e 

ideológicas; serve para manter a estabilidade e a coerência da representação e 

garantir a sua preservação ao longo do tempo; entende-se que a representação 

social pode evoluir, mas muito lentamente; a origem deste sistema não se encontra 

no contexto imediato, em que o sujeito a utiliza ou verbaliza, mas no contexto 

global (histórico, social, ideológico), responsável por definir as normas e os valores 

dos sujeitos e dos grupos, integrados num dado contexto social; 

ii) pelo sistema periférico, que resulta de um contexto mais individualizado e 

contextualizado, favorecendo a adaptação e a integração das experiências dos 

sujeitos; embora seja mais flexível que o sistema central, não é um elemento menos 

importante da representação; em associação com o sistema central, permite a 

ancoragem na realidade.  

À primeira vista, a existência deste duplo sistema poderia imprimir às 

representações sociais caraterísticas contraditórias: são simultaneamente estáveis e 

rígidas e mutáveis e flexíveis. As duas primeiras caraterísticas justificam-se por serem 

determinadas pelo núcleo central, ancorado num sistema de valores partilhado por um 

grupo social. As duas últimas caraterísticas, aparentemente contraditórias em relação às 

primeiras, justificam-se por serem alimentadas por experiências individuais, que as 

tornam, também, mutáveis e flexíveis.  

Assim, o núcleo central atua sobre a memória coletiva, constrói consensualidade, 

gera estabilidade e coerência, é rígido, resistente à mudança e não é permeável aos 

contextos. Já o sistema periférico atua nas dinâmicas individuais, é heterogéneo, flexível, 
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evolui e é sensível aos contextos. A memória coletiva estaria relacionada com o núcleo 

central e os contextos em que os sujeitos se movimentam teriam mais influência sobre o 

sistema periférico:  

[...] enquanto o núcleo central está mais associado ao passado, às influências dos 
grupos primários, às tradições e à reprodução de condições pré-existentes, o 
sistema periférico, não negando e não podendo deixar de ser condicionado pelo 
núcleo central, é o local de confluências quer das determinações do núcleo central, 
quer das influências dos contextos a que o sujeito pertence e das dinâmicas (mais 
ou menos acentuadas) que aí ocorrem. (Pardal, Gonçalves, Martins, Neto-Mendes, 
& Pedro, 2011, p. 57). 
 
Moliner (1989) também apresentou uma explicação para a organização interna das 

representações sociais, partindo da teoria de Abric. Considerava que o indivíduo construía 

as suas representações partindo das experiências em que se via envolvido, da relação que 

mantinha com os objetos sociais, as interações e a comunicação. Distinguiu duas 

dimensões organizativas dos elementos de uma representação: i) discriminação entre 

elementos centrais e periféricos e ii) existência de funções descritivas e avaliatórias 

desempenhadas pelos elementos do sistema periférico e pelos elementos do núcleo 

central. A localização do elemento (na periferia ou na centralidade) teria repercussões na 

própria natureza das descrições e avaliações: 

Assim, as cognições centrais devem corresponder, no pólo descritivo do continuum 
postulado, ao campo das definições, ou seja, às características que definem todos os 
objetos. Por outro lado, as cognições periféricas próximas ao pólo descritivo 
comporiam o campo das descrições das características mais frequentes e prováveis 
do objeto; e aquelas do pólo avaliativo, o campo das expectativas, ou seja, das 
características desejadas do objeto. (C. P. Sá, 1996, p. 76). 

 
Flament (2001a) acrescentou, ainda, dois conceitos importantes: i) cognição 

prescritiva ou descritiva – as representações sociais incluem descrições do objeto 

representado, que implicam prescrições de condutas dos sujeitos ou grupos, que as 

partilham; ii) condicionalidade vs incondicionalidade – consoante estejam associadas ao 

sistema periférico ou ao núcleo central, as representações sociais podem ser 

condicionadas ou incondicionadas respetivamente. 

No estudo das representações sociais, é, portanto, importante considerar a 

existência destes sistemas diferenciados e, ainda, compreender diferentes vertentes, 
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como a sua estrutura, os seus elementos centrais e periféricos, o nível de estabilidade e 

resistência à mudança desses elementos e a relação que estabelecem entre si:  

On pourrait parler alors d’éléments constitutifs du champ, de son extension, de sa 
structure, de sa stabilité, de son caractère plus ou moins imagé ou abstrait eu égard 
à l’objet, etc. C’est à propos du champ  également qu’il faut parler d’éléments plus 
ou moins «centraux» (le noyau) ou «périphériques», éléments dont la distinction 
est importante tant par leur différences de poids respectifs dans la représentation 
actuelle que par leurs différences de résistance au changement dans la perspective 
d’une évolution de certains aspects du champ. (Gilly, 1980, p. 32). 
 
Como temos vindo a perceber, as representações sociais formam-se entre os 

indivíduos e na relação que estes estabelecem com os grupos. Na secção seguinte, 

debruçar-nos-emos sobre o papel das representações nos grupos sociais. 

 

1.5. Representações e grupos sociais 

Vimos anteriormente como o indivíduo age quando confrontado com nova 

informação: perante a novidade, o sujeito procura compreendê-la, aproximando-a 

daquilo que já conhece. As interações sociais em que diariamente se vê envolvido 

exigem-lhe que se manifeste, que procure explicações, que faça julgamentos, que tome 

posições. O resultado dessas interações sociais é precisamente a elaboração de universos 

consensuais, em que as representações novas vão sendo criadas e partilhadas, de modo a 

tornarem-se teorias do senso comum. Essas teorias partilhadas resultam da experiência 

dos sujeitos nos grupos sociais e da interpretação das relações que aí acontecem e 

produzem um sentimento de identidade e de pertença a um grupo social (Pardal, 

Gonçalves, et al., 2011).  

Por conseguinte, as representações sociais funcionam como modelos de 

interpretação de si, dos outros, do seu grupo e dos restantes grupos sociais (Doise, 2001). 

Essa relação entre uma coletividade e as suas representações é um atributo fundamental 

para a definição de um grupo e justifica e orienta a inserção dos sujeitos na interação 

social, com influência nas próprias relações sociais (Alves-Mazotti, 1994; Jodelet, 1984; A. 

Martins et al., 2008). Cada grupo detém um sistema de representações que lhe permite 

antecipar comportamentos de outros e programar a sua estratégia de ação (Cabecinhas, 

2012). Logo, as representações sociais têm influência nos comportamentos dos indivíduos 
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que participam numa dada coletividade (Moscovici, 2000). 

As representações sociais não são criadas por um indivíduo isoladamente, antes é o 

conjunto dos indivíduos, os grupos em que estes se inserem, que as criam a partir de 

situações de comunicação e de cooperação (Moscovici, 2000, 2009). É por isso que as 

representações sociais são uma forma de pensamento, que resulta da vivência dos 

indivíduos: “[...] constituem uma forma de pensamento embrenhada pelo contexto social 

de vivência de indivíduos e de grupos, de que fazem parte os saberes mais diversos, 

incluindo os de natureza científica, bem como os mais variados valores e ideologias” 

(Pardal, Gonçalves, et al., 2011, p. 37). É a partir da dinâmica de circulação desses 

elementos que se elaboram referentes que permitem aos indivíduos e aos grupos sociais 

agir coerentemente nos mais diversos contextos sociais.  

A representação que um dado grupo sobre a sua maneira de agir define para os 

seus membros metas e procedimentos específicos (Jodelet, 1984). Essa representação 

terá um efeito direto no comportamento social adotado: “[...] cette représentation a des 

incidentes directes sur le comportement social et l'organisation et va jusqu'à infléchir le 

fonctionnement cognitif lui-même” (Jodelet, 1984, p. 358). 

Abric (2001c) e outros investigadores orientados por si lançaram a hipótese de 

serem as representações a influenciarem a ação dos sujeitos numa dada situação e não os 

dados objetivos provenientes da situação concreta. Defendia que o indivíduo agia tendo 

por base uma representação da situação em questão. Para o comprovar, levou a cabo 

uma série de experiências, onde induzia os participantes a agir perante uma situação:  

[...] los individuos colocados en una situación de interacción conflictual (juego 
experimental) con las mismas instrucciones y en el mismo contexto – en situaciones 
«objetivas» idénticas – adoptan comportamientos cooperativos o competitivos 
según la representación de los distintos componentes de la situación inducida por el 
experimentador. (p. 199). 
 

Os comportamentos seriam então ditados pela representação de uma situação e não 

pelas suas caraterísticas objetivas. Haveria uma relação evidente entre 

representação-comportamento.  

Nesta linha, Abric (2001c) apoiou-se em diversos estudos para afirmar que 

(apresentamos algumas): i) quando um sujeito tem uma representação negativa de si 
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próprio desenvolve um comportamento mais abusivo do que se tivesse uma 

representação positiva; ii) as representações determinam as relações intergrupos (por 

exemplo, a representação criada por um grupo sobre outro, relativamente à adoção de 

um comportamento competitivo, determina a adoção de um comportamento 

competitivo, que é justificado por aquela representação primeira, mesmo que na prática 

tal não se verifique); iii) as representações determinam a estrutura e o funcionamento 

dos grupos (não é o tipo de tarefa que determina a adoção de um dado comportamento 

por um grupo, mas as representações que se tem sobre essa tarefa); iv) as 

representações de um sujeito sobre outro determinam a procura de informação que as 

confirme (por exemplo, se um sujeito é induzido pelos investigadores a representar outro 

como extrovertido, ele far-lhe-á questões que confirmem a representação existente). 

De facto, parece haver uma relação entre representações e práticas sociais. E essa 

relação não é unidirecional: uma representação social determina a visão do mundo ou de 

uma situação de momento de um indivíduo ou de um grupo, mas também é definida por 

todo um passado coletivo, experiências coletivas e individuais das relações sociais. Nessa 

medida, as representações e as práticas sociais são interdependentes (Abric, 2001c).  

C. P. Sá (1996) considerava que havia limitações a esta teoria de Abric, desde logo 

porque este investigador se baseou em testagem experimental para confirmar a hipótese 

inicial de que a ação dos sujeitos perante uma dada situação era determinada pela 

representação que tinham dela e não por questões objetivas: 

Com efeito, como é sabido, o tratamento experimental das variáveis, mormente em 
situação de laboratório, exige uma simplificação dos termos em que estas são 
definidas e, freqüentemente, uma colocação em suspenso das suas condições mais 
amplas de atualização ou de suas implicações no ambiente extralaboratorial. (C. P. 
Sá, 1996, p. 54). 
 
Nesse caso, tudo o que pudesse envolver previamente a situação ou as implicações 

desta não podia ser criado em laboratório e escaparia à análise. O próprio Abric 

evidenciou essas limitações. As experiências eram artificiais e induzidas pelos 

investigadores. 

Jodelet realizou um estudo intitulado Folies et représentations sociales (Jodelet, 

1989) sobre um conjunto de práticas acerca da doença mental manifestadas pela 
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população de uma dada vila francesa. Observou as práticas de exclusão desses indivíduos 

em relação aos doentes mentais e mostrou que algumas tinham origem direta e exclusiva 

nas representações sociais. Havia um receio generalizado, mas não verbalizado pelos 

sujeitos do estudo, de virem a ser contagiados pela doença mental, de que padeciam 

alguns dos membros da comunidade.  

Esta população adotava um conjunto de condutas conforme à norma instituída, 

sem nunca se ter questionado sobre elas. Por exemplo, os doentes mentais viviam entre a 

população, mas não partilhavam a mesma louça, embora a sua roupa fosse lavada 

juntamente com a dos restantes membros. Eram práticas de proteção relativamente ao 

contágio da doença mental, com plena aprovação do grupo, que resultavam de crenças 

partilhadas. Jodelet (1989) viu como essas práticas não tinham origem em causas 

objetivas, antes eram determinadas por crenças antigas partilhadas pelo grupo. O caráter 

supostamente contagioso da doença mental determinaria e justificaria essas práticas de 

higiene. As mulheres daquela população acreditavam que assim impediam o contágio. 

Em síntese, estes estudos parecem revelar que as representações sociais resultam 

de e influenciam os indivíduos, suas relações interindividuais, grupais e intergrupais.  

Cabe, ainda, referir as representações profissionais como categoria particular das 

representações sociais (Labbé, Ratinaud, & Lac, 2007). 

 

1.6. Representações profissionais 

De acordo com Pardal, Gonçalves, et al. (2011), as representações profissionais 

distinguem-se das representações sociais, por se situarem em contextos profissionais 

específicos e não serem disseminadas por toda a sociedade. O objeto específico das 

representações profissionais é conhecido e partilhado pelos membros de um dado grupo 

profissional, que também partilham a mesma profissão, um repertório e um saber 

comuns e ainda práticas profissionais consensuais. Nessa medida, as representações 

profissionais são geradas e partilhadas pelos sujeitos de um grupo profissional e dizem 

respeito à sua profissão. Não se trata de produção de conhecimento científico, mas 

também não se inscreve no conhecimento de senso comum:  

[...] é resultante quer do conjunto de interações relacionais que se estabelecem 
entre os membros desse grupo profissional, entre eles e a instituição e a sua 
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dimensão organizativa; quer das práticas profissionais dos seus sujeitos; quer ainda, 
das dinâmicas identitárias que se produzem entre estes por relação com a sua 
atividade profissional. (Pardal, Gonçalves, et al., 2011, p. 63). 
 
São, portanto, as relações entre os pares e as instituições onde exercem a profissão, 

bem como as práticas e as dinâmicas que se estabelecem no seio da profissão que geram 

as representações profissionais. Por isso, não sendo saber de senso comum, é um saber 

profissional comum partilhado entre parceiros de profissão. Tem a sua origem nas 

representações sociais, mas o seu conteúdo tem uma natureza diferente (Pardal, 

Gonçalves, et al., 2011). 

As representações profissionais são partilhadas por um conjunto de indivíduos que 

pertencem a um mesmo grupo profissional e abrangem práticas próprias e específicas da 

profissão. Por isso, delas fazem parte valores, crenças, objetivos, expetativas, motivações, 

atitudes e imagens, resultantes da prática profissional e também das interações que se 

criam entre os membros do grupo no local de trabalho e que vêm a regular o agir 

profissional e um certo entendimento da profissão. Essa função de orientação tem 

associada uma função de saber (entendimento tácito sobre elementos específicos da 

atividade profissional), uma função identitária (definição de uma identidade profissional) 

e uma função de justificação a posteriori (legitima as tomadas de decisão), como nos 

informam Pardal, Gonçalves, et al. (2011). 

Sendo as representações sociais e as representações profissionais influenciadoras 

das práticas sociais e profissionais, cabe compreender a sua relevância em ambiente 

educacional, como faremos de seguida. 

 

1.7. Importância das representações sociais na Educação 

Como já foi referido, as representações sociais estão associadas ao saber de senso 

comum, diferenciado do saber científico, sendo socialmente construídas e partilhadas e 

desempenhando um importante papel nas dinâmicas sociais. Trata-se de interpretações 

simbólicas da realidade, que abrem caminho para a compreensão dos fenómenos sociais. 

Fazendo a Educação parte desses fenómenos, as representações sociais são também 

importantes para a sua compreensão.  

Sendo construídas e partilhadas socialmente, as representações sociais são 
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evidenciadas nos próprios discursos dos agentes educativos: “[...] aparecem nos discursos 

dos diferentes agentes do sistema educativo em relação às posições sociais que ocupam” 

(Jodelet, 2007, p. 13). As conceções e avaliações das relações pedagógicas e das 

aquisições que as possibilitam são profundamente afetadas pelas representações sociais 

(Jodelet, 2007). Estas são construídas a partir das múltiplas experiências vividas, entre as 

quais se contam aquelas que acontecem dentro do próprio sistema educativo, com 

grande influência na produção de uma determinada cultura educativa. Por isso, não é de 

estranhar que essas representações influenciem os próprios procedimentos de ensino. 

Relativamente aos professores, pode afirmar-se que as suas representações sobre a 

docência, os alunos, as relações escola-sociedade são sociais (Sil, 2006), pois são geradas 

e partilhadas socialmente, mas também são profissionais, pois são geradas e partilhadas 

no seio do grupo profissional. Os referentes (modelos, valores, ideias, imagens) 

partilhados com o seu grupo social e profissional influenciam as suas representações, 

resultante da interação permanente com os demais indivíduos da sociedade e com os 

pares e os alunos e da sua situação perante a instituição e a sociedade. 

Os professores movimentam-se numa sociedade que se carateriza por estar em 

permanente mutação e, nessa medida, também os quadros de referência ideológica e 

valorativa se alteram. Essa mudança tem influência nos sentidos que os professores 

atribuem às suas práticas (Pardal, Gonçalves, et al., 2011), que não são fáceis de 

modificar. 

Lefebvre (1975) propôs o método genealógico para explicar a origem e o devir da 

formação das representações dos professores ou de outros atores educacionais. Por meio 

de uma análise histórica, recorrendo à memória dos sujeitos seria possível alcançar os 

elementos mais profundos e duradouros da representação, de modo a perceber que 

mudanças seriam necessárias para transformar as práticas educacionais. Percebeu-se 

que, para que se opere a mudança é fundamental identificar as representações que 

bloqueiam as transformações necessárias ao quotidiano escolar, bem como aquelas que 

impulsionam atos criadores (Penin & Silva, 2009). 

Outro aspeto a ter em conta na formação das representações dos professores 

prende-se com o que refere Jodelet (2007): as experiências vividas ao longo da formação 
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escolar geram determinadas representações sobre a Educação, que serão transportadas 

aquando do ingresso no Ensino Superior, como veremos na secção seguinte. 

 

1.7.1. O seu particular interesse na formação inicial de professores 

O conhecimento científico que se tem construído em torno da docência e que é 

revelado aos futuros professores, durante a sua formação inicial, não é o único fator 

orientador da ação educativa futura destes. O saber de senso comum (as representações 

sociais), em articulação com o saber constituído no contexto da formação inicial, tem 

claras repercussões no quotidiano escolar futuro: 

[...] o conhecimento do professor, aquilo que ele é, pensa e sente sobre a educação 
e sobre o ensino, a representação da profissão e da formação, são factores 
imprescindíveis para a compreensão do universo do sujeito a formar, uma vez que 
essas convicções interferem na sua actuação na escola e na forma como ensina. 
(Cunha, 2007, p. 29). 
 
Quando ingressam na formação inicial, os futuros professores têm uma forma de 

ver a profissão docente e a sua atuação. A integração do saber que venham a adquirir ao 

longo da formação irá depender, por um lado, da experiência de vida do indivíduo e, por 

outro, do significado que este atribui a esse saber: “The experiences included one’s own 

past, one’s existing perspectives on learning, teaching, and school, and the decisions 

made in one’s teaching present” (Rodgers & Scott, 2008, p. 745).  

Na verdade, os estudantes de formação inicial trazem uma bagagem (Tardif, 2003), 

que resulta de muitos anos da sua experiência enquanto estudantes e, nessa medida, 

construíram um conjunto de crenças, de representações, de certezas e de expetativas 

relativas à profissão: “[...] a docência é uma profissão que se aprende desde que se entra 

na escola, pela observação do comportamento dos nossos professores [itálico do autor]” 

(Formosinho, 2009b, p. 95). Os professores destes estudantes foram deixando pistas do 

seu saber profissional, ou seja, conhecimentos e atitudes relativos ao processo de ensino, 

através da sua atuação. Enquanto aluno, o futuro professor foi-se apropriando desses 

modos de atuar. Portanto, os anos de experiências resultantes do percurso escolar, antes 

do ingresso no Ensino Superior, terão determinado a forma como veem o trabalho do 

professor e o ingresso num curso de ensino pressupõe alguma reflexão sobre o ser 
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professor (Pardal, Gonçalves, et al., 2011), que irá influenciar a construção de 

conhecimento profissional ao longo da sua formação. Se as práticas dos professores de 

formação inicial forem congruentes com as representações dos estudantes, mais 

facilmente estes se apropriarão delas (Formosinho, 2009b). 

Marcelo (2009) levou a cabo uma importante revisão de literatura, em que 

constatou que, habitualmente, as crenças dos futuros professores sobre o ensino 

resultam de: 

Experiências pessoais: incluem aspectos da vida que conformam determinada visão 
do mundo, crenças em relação a si próprio e aos outros, ideias sobre a relação entre 
escola e sociedade, bem como família e cultura. A origem socio-económica, étnica, 
de género, religião pode afectar as crenças sobre como se aprende a ensinar.  
Experiência baseada em conhecimento formal: o conhecimento formal, entendido 
como aquele que é trabalhado na escola – as crenças sobre as matérias que se 
ensinam e como se devem ensinar.  
Experiência escolar e de sala de aula: inclui todas as experiências, vividas enquanto 
estudante, que contribuem para formar uma ideia sobre o que é ensinar e qual é o 
trabalho do professor. (p.15). 
 
Este conjunto de experiências pessoais, de construção de conhecimento em 

ambientes formais e de experiências enquanto estudantes ajudam a enformar as suas 

representações sobre o ensino. Essas crenças influenciam a interpretação e a valorização 

das experiências vividas ao nível da formação inicial, que poderão não sentir como 

relevantes e, portanto, não tomar como ponto de partida para atuar na prática 

profissional (Marcelo, 2009). Se forem representações muito fortes e estáveis, muito 

dificilmente a experiência de formação inicial conseguirá modificá-las (Marcelo, 2009) e 

serão precisamente essas as representações a serem ativadas para solucionar os 

problemas com que se vierem a deparar no exercício da profissão (Tardif, 2003).  

 

1.8. Sintetizando 

Neste capítulo, quisemos percorrer a história das representações sociais, enquanto 

pensamento de senso comum, com influência nos modos de entender o mundo, na 

relação com este e com os demais sujeitos, na modelação de antecipações e expetativas, 

na adoção e justificação de condutas. Por ser um fenómeno tão evidente e importante na 
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vida das pessoas, também procurámos compreendê-lo no campo educacional e, mais 

especificamente, entre professores e no âmbito da sua formação inicial. 

Começámos, então, por procurar a sua origem e constatámos que, na viragem para 

o século XX, Durkheim (1924, 1989, 2001) havia proposto o estudo de uma ordem de 

fenómenos: as representações individuais e as representações coletivas. Estas últimas 

teriam tamanha influência na vida dos sujeitos que se lhes imporiam como forças 

irresistíveis. Dessa forma, as representações individuais teriam origem nas 

representações coletivas, logo o pensamento e as condutas dos membros de um grupo 

seriam homogéneos, sem divergências de ordem individual. A haver, as representações 

coletivas encarregar-se-ia de neutralizar qualquer comportamento desviante. 

Posteriormente, com Moscovici (1961, 2001, 2009), percebeu-se que a relação 

entre o indivíduo e a sociedade era dinâmica e, por isso, a sociedade não teria aquela 

ação coerciva sobre o sujeito. Este autor advogou a existência de representações sociais, 

ou seja, pensamento de senso comum, consensualmente partilhado entre indivíduos, 

relativamente a objetos sociais. 

Outros investigadores (Abric, 2001a, 2001b, 2001c; Doise, 1986, 1990, 1992, 2001; 

Flament, 2001a, 2001b; Jodelet, 1989, 2001, 2007, 2008, 1984) partiram da teoria de 

Moscovici e aprofundaram o estudo do fenómeno das representações sociais. Quisemos 

conhecer como o definiam: 

i) saber prático (Jodelet, 2001); 

ii) guia para a ação (Abric, 2001a); 

iii) sistema de interpretação da realidade (Abric, 2001a); 

iv) conjunto organizado de cognições relativas a um objeto (Flament, 2001a); 

v) conhecimentos sociais (Doise, 1990). 

Nesta perspetiva, as representações sociais seriam construídas e partilhadas pelos 

indivíduos e orientariam a sua vida (interpretação, avaliação, tomadas de posição). 

Opor-se-iam ao pensamento científico por a verdade partilhada não ser comprovada pela 

observação com base em critérios objetivos. As representações sociais teriam origem, 

quer nas experiências dos indivíduos, quer na transmissão de uma determinada cultura 

ao longo de gerações. Por conseguinte, desempenhariam determinadas funções: i) 
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convenção, ii) prescrição (Moscovici, 2009), iii) saber, iv) identidade, v) orientação, vi) 

justificação (Abric, 2001a). 

Abordámos, ainda, três perspetivas complementares da formação, estrutura e 

organização das representações sociais: 

i) Escola de Paris (Jodelet, 1984, 2001; Moscovici, 1961, 2009), que defendia a 

existência de dois processos – a objetivação e a ancoragem; 

ii) Escola de Genebra (Doise, 1990, 1992; Gilly, 1980), que propôs a teoria dos 

princípios organizadores; 

iii) Escola de Aix-en-Provence (Abric, 2001a; Flament, 2001a, 2001b; Moliner, 1989), 

que avançou com a teoria do núcleo central. 

Seguimos para a compreensão das representações nos grupos sociais e percebemos 

que as interações sociais favorecem a elaboração de universos consensuais, que, por sua 

vez, permitem construir uma identidade e um sentimento de pertença a um grupo social 

(Alves-Mazotti, 1994; Doise, 2001; Jodelet, 1984; A. Martins et al., 2008; Pardal, 

Gonçalves, et al., 2011).  

Como resultado das vivências dos indivíduos, as representações sociais marcam um 

determinado grupo social e os seus membros partilham quadros de referência que os 

fazem adotar um determinado comportamento (Jodelet, 1984). São as representações a 

ditar as tomadas de decisão nas mais diversas situações e não critérios objetivos (Abric, 

2001c; Jodelet, 1989). Portanto, as representações sociais marcam também um 

determinado grupo social.  

O que sucede em relação aos grupos profissionais? As representações profissionais 

(Labbé et al., 2007; Pardal, Gonçalves, et al., 2011) não são elaboradas, nem disseminadas 

por toda a sociedade, ainda que também se possam basear nela. Dito de outra forma, 

situam-se em contextos profissionais específicos e são elaboradas acerca desses mesmos 

contextos. Porém, os membros do grupo profissional detêm também representações 

sociais, que, naturalmente, influenciam as representações profissionais. Não se trata de 

saber de senso comum, nem de saber científico, mas situa-se ao nível do saber 

profissional.  
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No campo educacional, quer as representações sociais, quer as representações 

profissionais, têm influência nas práticas dos professores, logo na aprendizagem dos seus 

alunos (Jodelet, 2007). Por sua vez, também as representações dos alunos têm influência 

nos comportamentos que adotam. Isso é visível na formação inicial, em que os 

estudantes ingressam nos cursos de ensino com representações sobre a Educação, o 

ensino e a aprendizagem, o trabalho docente, etc.. Essas representações são construídas 

e veiculadas ao longo de muitos anos, sendo também influenciadas pela sua experiência 

enquanto alunos (Marcelo, 2009; Pardal, Gonçalves, et al., 2011; Rodgers & Scott, 2008; 

Tardif, 2003), quer no modo como interpretam a informação que lhes é fornecida na 

formação inicial, quer na valorização que lhe venham a atribuir (Marcelo, 2009; Tardif, 

2003). Quais serão as representações a ser ativadas perante uma situação de prática de 

ensino? Muito provavelmente as mais enraizadas. 

 

1.8. Considerações finais 

Retomamos a citação de entrada deste capítulo da autoria de Boff (1997), que 

afirmava que, para sabermos como pensa um determinado indivíduo (ou um grupo), é 

necessário conhecer como vive, que experiências tem, com que trabalha, que desejos 

alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. 

Portanto, será necessário conhecer a forma como interpreta o que o rodeia, ou seja, as 

suas representações. 

Particularmente, os professores orientam a sua ação didática com base em saber 

profissional, mas também em representações que partilham com o grupo social e com o 

grupo profissional. Essas representações vão sendo construídas e sedimentadas ao longo 

de toda a vida, de todo o percurso académico e profissional. 

Durante a formação inicial, os futuros professores atravessam uma fase de “[...] 

transição entre representações (representações sócio-profissionais)” (Pardal, Gonçalves, 

et al., 2011, p. 66), que pode gerar desequilíbrios e conflitos internos, difíceis de transpor 

(Tapie, Fraysse, & Lenoir, 2003). Não tendo o poder de modificar em absoluto as 

representações, a formação inicial deverá ser um espaço de reflexão e de construção de 

conhecimento profissional, tendo o dever de oferecer ao futuro professor experiências 
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que lhe permitam atuar didaticamente de forma mais informada para uma aprendizagem 

efetiva dos seus futuros alunos.  

Sendo a colaboração essencial no grupo profissional docente, a formação inicial 

deve incentivá-la, promovê-la, favorecê-la. Não poderá modificar por completo as 

representações dos estudantes sobre esta modalidade de trabalho, porque, como 

sabemos, as representações são resistentes à mudança. No entanto, essas 

representações são informadas e enformadas por diversos fatores, entre os quais as 

experiências do indivíduo. Logo, a formação inicial pode oferecer aos estudantes 

experiências colaborativas, de modo a levá-los a valorizarem-nas, influenciando 

paulatinamente as suas representações. 

É precisamente sobre o valor da colaboração na Educação, que iremos refletir no 

capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 2 – Lugar da colaboração na Educação: alinhando o seu valor com a ação 

didática dos (futuros) professores 

 

[...] o êxito ou o fracasso de um sistema educativo 
depende, em grande parte, da qualidade dos seus 
professores [...]. (Estrela, 1994, p. 53). 

 

As representações sociais influenciam a ação didática dos professores, mas não são 

o único fator a concorrer para as práticas por eles adotadas. O conhecimento didático 

construído e as competências profissionais desenvolvidas ao longo da sua formação irão 

também condicioná-las. Durante este período, espera-se que estes profissionais da 

Educação desenvolvam competências de reflexão sobre a sua atividade, para que possam 

adaptá-la e melhorá-la permanentemente, em função de necessidades de ensino e 

aprendizagem a cada momento detetadas. Estas competências não podem, 

naturalmente, existir sem que haja troca de experiências e debate entre os parceiros de 

profissão. 

Para que os docentes se sintam confortáveis para colaborar uns com os outros, é 

necessário que vejam nessa modalidade uma mais-valia para o seu desenvolvimento 

profissional e de grupo. Como vimos no capítulo anterior, as representações socialmente 

partilhadas constroem-se ao longo de toda a vida do indivíduo, pelo que é necessário que 

as suas experiências colaborativas tenham sido efetivamente significativas, para que as 

possam valorizar. Neste contexto, a formação inicial de professores tem um papel 

fundamental na promoção de experiências desta natureza junto dos futuros professores, 

para que estes as considerem efetivamente eficazes e as adotem no exercício da sua 

profissão, promovendo-as, também, junto dos seus alunos. 

Nas secções seguintes deste capítulo, procuraremos centrar a nossa reflexão na 

importância da colaboração na Educação, abordando i) a definição do conceito, ii) a sua 

promoção na Escola portuguesa, iii) os professores e os fatores que tendem a inibir a 

adoção desta modalidade, iv) a colaboração no Ensino Superior e, mais especificamente, 

no quadro de Bolonha e v) a sua promoção na formação inicial de professores. 

Terminaremos com uma síntese da reflexão desenvolvida no capítulo e com algumas 

considerações finais. 
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2.1. Colaboração: procurando uma convergência concetual 

Na literatura de referência, em que a colaboração é abordada, distingue-se 

frequentemente colaboração de cooperação. Antes de apresentarmos o conceito 

baseado na revisão de literatura que realizámos, faremos uma distinção de base 

etimológica6. 

O prefixo co- (do latim cum) significa companhia, concomitância, simultaneidade. Se 

essa ideia de realização em conjunto está presente tanto em cooperar, como em 

colaborar, o que os distingue? O vocábulo cooperar (co + operar) é constituído por operar 

(operare em latim) e o vocábulo colaborar (co + laborar) por laborar (laborare em latim). 

Operar é a ação de executar uma obra, previamente planificada e bem delineada. Por sua 

vez, laborar significa, na linguagem comum, trabalhar e constitui a ação de preparar ou 

realizar algo para atingir um fim, o que exige reflexão e empenho.  

Se, no caso de operar, temos uma atividade previamente planificada e depois 

executada, no caso de laborar, toda a atividade é concretizada em função de objetivos e, 

portanto, pode ser repensada a qualquer momento, para os concretizar. Na linha do que 

referem Boavida e Ponte (2002, p. 46), “[...] a realização de um trabalho em conjunto, a 

co-laboração, requer uma maior dose de partilha e interacção do que a simples realização 

conjunta de diversas operações, a co-operação”. 

Diversos investigadores (Boavida & Ponte, 2002; Canha & Alarcão, 2008; Coutinho & 

Junior, 2007a; Deaudelín & Nault, 2003; Harasim, Hiltz, Teles, & Turoff, 1995; Meirinhos, 

2006) distinguem, também, os dois vocábulos. Entendem que: 

- com a cooperação, o indivíduo participa na realização de uma subtarefa, associada 

a outras subtarefas realizadas de forma isolada por outros elementos do grupo, 

compondo, no seu conjunto, uma tarefa mais global; 

- com a colaboração, o indivíduo realiza uma atividade partilhando-a com os 

parceiros do grupo de que faz parte, sem hierarquias, para aprender em conjunto, 

explorar um tema, melhorar competências, negociar significados, concretizar finalidades 

comuns e beneficiar coletivamente com essa interação; as finalidades a longo prazo serão 

sempre alcançar benefícios individuais e melhorar a prática do grupo profissional. 

                                                           
6
 Apoiámo-nos no Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, disponível online em 

http://www.priberam.pt/dlpo/  
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Assim, a colaboração não se resume à reunião de pessoas para realizar uma tarefa 

coletiva. Agrupar ou pedir resultados não é suficiente para que ocorra colaboração 

(Hernández, 2007; Roldão, 2007). Como veremos adiante, a atividade colaborativa é, 

acima de tudo, espontânea e voluntária (Hargreaves, 1998; Hernández, 2007; Meirinhos, 

2006). Cada elemento do grupo tem interesse em se associar aos restantes, porque 

considera essa reunião muito produtiva para si, mas também para o grupo profissional, 

com o qual partilha e constrói conhecimento e desenvolve competências. Na 

impossibilidade de um só indivíduo deter todo o conhecimento de seu interesse, é no 

grupo, na comunidade a que pertence, que este reside e, por isso, recorre a ela quando 

necessário e participa na sua melhoria. É neste contexto favorável que é possível 

desenvolver um “[...] trabalho articulado e pensado em conjunto, que permite alcançar 

melhor os resultados visados, com base no enriquecimento trazido pela interacção 

dinâmica de vários saberes específicos e de vários processos cognitivos […]” (Roldão, 

2007, p. 27).  

Deste modo, privilegia-se a colaboração, que, como defendem Fullan & Hargreaves 

(2001, p. 87), “[...] implica e cria interdependências mais fortes, uma responsabilidade 

partilhada, o empenhamento e o aperfeiçoamento colectivos e uma maior 

disponibilidade para participar na difícil actividade da revisão e crítica do trabalho 

efectuado”. Trata-se, por isso, da modalidade com mais potencialidades. 

Sendo que à modalidade colaborativa são cada vez mais reconhecidas 

potencialidades para melhorar o desempenho individual e do grupo profissional, não é de 

admirar que a colaboração se tenha vindo a afirmar como uma importante estratégia de 

trabalho entre diversos grupos profissionais. Por isso, é também importante promovê-la 

na Educação. 

 

2.2. Promoção da colaboração 

Atualmente, faz-se muito a apologia da colaboração, nos mais diversos grupos 

profissionais. Por se ter revelado importante também na Educação, quer enquanto forma 

de trabalho e desenvolvimento profissional de professores (Hargreaves, 1998; Liston & 

Zeichner, 1991; Roldão, 2007; Zeichner, 2005), quer como prática de trabalho proposta a 
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alunos dos Ensinos Básico e Secundário e a estudantes do Ensino Superior, a colaboração 

tem vindo a ser promovida também nestes espaços. 

Acontece, porém, que, muitas vezes, os discursos promotores da colaboração se 

situam apenas no plano ideológico. É seguro afirmar que esta modalidade privilegia a 

solidariedade e não a competitividade e tal favorece um bom relacionamento entre os 

pares, mas esta atividade não se esgota nessas potencialidades, pelo que é importante 

refletir sobre o seu real valor para a melhoria da Educação (Roldão, 2007). É necessário, 

então, compreender o que leva os professores a reunirem-se para colaborar, conhecer as 

caraterísticas do processo colaborativo e as finalidades que esta modalidade de trabalho 

permite alcançar.  

Na secção seguinte, centrar-nos-emos na colaboração entre professores, para 

depois nos determos no caso dos estudantes do Ensino Superior e, mais concretamente, 

de formação inicial docente. 

 

2.2.1. Na Escola portuguesa 

Em Portugal, a implementação do processo de Reorganização Curricular do Ensino 

Básico (Abrantes, 2001) veio romper com um paradigma curricular centrado num único 

nível de decisão: o do poder central. Essa centralização do poder pressupunha um 

percurso linear da aprendizagem, pelo que a ação pedagógica era uniformizada, com base 

num currículo fechado, normativo e prescritivo (Abrantes, 2001; Peralta, 2002). Por 

conseguinte, entendia-se que as disciplinas eram compartimentos, sem qualquer 

articulação, como se o conhecimento pudesse ser partido e engavetado, “[...] 

apresentando, por isso, um baixo poder quer de explicação, quer de compreensão da 

própria realidade” (Cachapuz, Sá-Chaves, & Paixão, 2004, p. 22). Não era proporcionada 

ao aluno a oportunidade de ver o conhecimento como um todo. 

Esta rutura com uma visão normativa, uniforme e inflexível do currículo veio dar 

lugar a um currículo reconfigurado, assente no pressuposto de que este deve ser 

adaptado ao contexto e, por conseguinte, a Escola e o professor assumiram um papel 

central, com mais autonomia e poder de decisão, nomeadamente ao nível da construção 

e gestão curricular. A aquisição desse poder de decisão deveria permitir ao professor 
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adaptar o currículo formal ao contexto específico em que exercia a sua atividade e aos 

atores que nele se moviam, com particular relevo para os alunos.  

Neste quadro, o currículo passou a ser visto como um processo de construção, mais 

do que como um produto previamente definido, logo corresponderia 

[...] ao conjunto das aprendizagens que os alunos realizam, ao modo como estão 
organizadas, ao lugar que ocupam e ao papel que desempenham no percurso 
escolar ao longo do ensino básico. Neste sentido, o currículo não se identifica com 
uma lista de disciplinas ou com um plano de estudos para cada ciclo ou ano de 
escolaridade, nem o currículo de cada disciplina se reduz a uma lista de conteúdos e 
métodos a ensinar dentro das aulas que lhe são especificamente destinadas. 
(Abrantes, 2001, p. 5). 

 
Efetivamente, os saberes não são estáticos e fragmentados, mas provisórios e 

diversificados (Morin, 1999), pelo que os conteúdos deixaram de ser vistos de forma 

compartimentada e arrumados em disciplinas isoladas, para serem tratados de forma 

interdisciplinar. Também por esse motivo não pode caber a cada disciplina promover 

competências isoladamente. Nesta linha, a publicação do Currículo Nacional do Ensino 

Básico (Departamento de Educação Básica, 2001), trouxe à discussão em Portugal a 

necessidade de desenvolver competências gerais, específicas e transversais, cabendo a 

toda as áreas curriculares (disciplinares e não disciplinares) um papel fundamental na 

formação do indivíduo como um todo. 

A reconceptualização e reconfiguração do currículo, resultante da Reorganização 

Curricular, traduziu-se, também, no reconhecimento de que as situações de 

aprendizagem são múltiplas e diversas e envolvem contextos específicos e imprevisíveis, 

pelo que existem necessidades, interesses, ritmos de aprendizagem, coexistem culturas e 

vivências diversificadas a que a Escola não pode ficar indiferente. Cada escola, cada turma 

e cada aluno são tidos em conta, quer na sua pluralidade, quer na sua individualidade, 

visando a melhoria das aprendizagens. Tendo como base o currículo formal, espera-se 

que o professor parta da observação de cada situação de ensino e aprendizagem real e 

sobre ela reflita para encontrar modos de ensinar adequados a cada situação concreta, 

levando ao ajustamento das orientações curriculares, para que o currículo se concretize 

efetivamente (Abrantes, 2001).  
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Esse ajustamento das orientações curriculares será tanto mais significativo, quanto 

os docentes da mesma área, da mesma equipa, da mesma Escola partilhem preocupações 

comuns, se unam e procurem soluções para dificuldades identificadas, construindo, 

assim, uma verdadeira cultura interdisciplinar e de gestão curricular. Isso envolve não 

apenas o cumprimento dos programas, mas a concretização efetiva do currículo, que 

acontece, apenas, quando cada aluno for capaz de atribuir sentido e significado às suas 

aprendizagens (Esteves, 2002).  

Para que tal suceda, é necessário negociar, flexibilizar, responsabilizar em conjunto. 

Isso só será verdadeiramente operacionalizado através da colaboração, que envolve 

planificação de aulas, docência, reflexão sobre estratégias e sua eficácia em conjunto, 

bem como observação mútua, supervisão crítica e colegialidade efetiva (Roldão, 2007).  

As tomadas de decisão por parte destes profissionais devem ser conjuntas 

e sustentadas por modelos curriculares que atendam à diversidade, que enfatizem 
os processos, que organizem as actividades segundo uma perspectiva integradora, 
valorizando quer as experiências individuais, quer as colectivas, que sejam modos 
de planificar abertos e flexíveis, em construção, em projecto. (Peralta, 2002, p. 18). 

 
Procurando compreender mais aprofundadamente o que envolve a colaboração 

entre professores, iremos abordar esses aspetos seguidamente. 

 

2.2.1.1. Colaboração docente 

De modo a abordar diferentes aspetos associados à colaboração docente, optámos 

por organizar esta secção tendo em conta a necessidade de refletir sobre três dimensões: 

i) constituição de grupos colaborativos (as motivações que levam os professores a 

reunirem-se e a formar uma comunidade), ii) processo colaborativo (as caraterísticas do 

processo colaborativo) e iii) finalidades da colaboração (as finalidades que a colaboração 

permite alcançar).  

Começamos por refletir sobre o que leva os professores a colaborar entre si, ou 

seja, o que está subjacente à formação de um grupo colaborativo. 
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A) Constituição de grupos colaborativos 

O primeiro passo para que os professores decidam reunir-se para colaborar reside 

no reconhecimento consensual de que essa estratégia de trabalho lhes permite alcançar 

finalidades, que individualmente não seriam capazes de concretizar: 

Por outras palavras, se os intervenientes numa dinâmica que se pretende 
colaborativa não partilharem uma mesma visão da natureza das relações que entre 
si se estabelecem e das implicações e exigências dessa relação, poderão subsistir 
expectativas inconciliáveis que ameacem os intentos que os levaram a aproximar-se 
à partida. (Alarcão & Canha, 2013, p. 40). 
 

É esse entendimento concetual de colaboração e a antecipação dos ganhos individuais e 

coletivos partilhados com os pares, que leva os professores a iniciar um empreendimento 

comum. 

Esse empreendimento resulta, habitualmente, da necessidade de realizar tarefas 

inovadoras e mais difíceis de conceber individualmente, de situações como não disporem 

de materiais didáticos para responder a uma dada situação de ensino e aprendizagem, da 

procura de alternativas para a resolução de problemas numa turma difícil, da reflexão 

sobre um tema novo, do trabalho com alguém que se admira, entre outros. Os 

professores reconhecem que sozinhos despendem mais esforços e, por isso, procuram 

unir-se a outros indivíduos com quem partilham interesses semelhantes (Hargreaves, 

1998).   

O grupo pode constituir-se entre pares (por exemplo, professores da mesma área 

disciplinar), mas também entre atores com estatutos e papéis diferenciados (por 

exemplo, professores e alunos, professores e investigadores) e ainda entre pessoas que 

possuem saberes específicos diversificados (por exemplo, psicólogos, assistentes sociais e 

professores). Pode, ainda, ter um número de membros variável, ser constituído por 

profissionais que residam próximo uns dos outros ou se encontrem distantes entre si, 

com experiências profissionais semelhantes ou distintas, que (não) partilhem a mesma 

situação administrativa, etc. (Hernández, 2007).  

Apesar destas possibilidades, normalmente, os professores agrupam-se com maior 

facilidade com aqueles com quem partilham uma mesma ideia de ensino, com quem têm 
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uma relação pessoal positiva, pelo que são, habitualmente, grupos homogéneos e não 

casuais:  

Los professores se agrupan en función de su interés por temas comunes, además, 
tienden a reunirse, generalmente, de forma selectiva com aquellos compañeros 
com los que comparten una misma idea de la enseñanza, son más proclives a 
trabajar conjuntamente o com los que, además, mantenían previamente una 
relación positiva. (Hernández, 2007, p. 31). 
 
Logo, é mais fácil um grupo de professores organizar-se em função da escola onde 

se integra, da disciplina e do nível de ensino que leciona (Sawyer & Rimm-Kaufman, 

2007). Apesar de serem mais difíceis de constituir e manter, precisamente pela 

dificuldade em gerir expetativas diferenciadas, um grupo com participantes de várias 

escolas, várias disciplinas, vários níveis de ensino enriquecerá muito mais o processo 

colaborativo (Fullan & Hargreaves, 2001; Hernández, 2007).  

Com esta pretensão, o Projeto Línguas & Educação: construir e partilhar a formação 

(Andrade & Pinho, 2010), que decorreu na Universidade de Aveiro, entre 2006 e 2010,  

quis constituir uma comunidade de diferentes atores (professores, formadores e 

investigadores), em torno da Educação em Línguas, para o desenvolvimento profissional 

dos seus participantes. Para isso, estabeleceram-se os seguintes objetivos: i) adquirir 

conhecimento sobre comunidades de desenvolvimento profissional (CDP) em Educação 

em Línguas; ii) estudar as dinâmicas de construção e funcionamento de uma CDP; iii) 

compreender as dinâmicas de (re)construção do conhecimento em Educação em Línguas 

promovidas por contextos de trabalho colaborativo; iv) antecipar cenários de 

desenvolvimento da CDP; e v) contribuir para a política de investigação e formação de 

professores na área da Educação em Línguas (Canha, Santos, & Mesquita, 2010). 

Houve algumas dificuldades no processo de constituição desta comunidade. Por um 

lado, reconhecendo que estas comunidades não podem ser impostas, a equipa 

proponente tinha a intenção de negociar abertamente e de ser flexível com vista à 

formação da comunidade. No entanto, o facto de ter uma entidade financiadora e 

reguladora do projeto (a Fundação para a Ciência e a Tecnologia) exigia-lhe um certo 

controlo, o que gerou alguma tensão “[...] entre o desejo de negociação e coconstrução 

da comunidade e a necessidade de apresentar resultados positivos que garantissem a 
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continuação do projecto financiado” (Canha et al., 2010, p. 307). Por outro lado, as 

conceções iniciais da equipa proponente do projeto revelavam uma certa tendência para 

separar o nós (investigadores e formadores) e o eles (professores): 

[...] a teoria da investigação, do conhecimento sobre o que importa investigar em 
Educação em Línguas e de que conhecimento tem sido construído é o domínio da 
equipa proponente (leia-se “investigadores”), ao passo que o domínio da aplicação, 
eventualmente da testagem da teoria, é o domínio dos professores que integram os 
grupos de trabalho. (Canha et al., 2010, p. 300). 
 
A equipa desejava constituir uma comunidade de desenvolvimento profissional 

congregando estes diversos atores, pelas suas potencialidades, mas cedo compreendeu 

que essa pretensão poderia traduzir-se numa imposição e, por isso, a(s) comunidade(s) 

não existiriam efetivamente. 

Apesar de alguns constrangimentos, os resultados do projeto foram positivos. As 

reflexões finais sobre os seus resultados (Andrade & Pinho, 2010) mostraram que era 

possível estabelecer redes colaborativas, desde que fossem salvaguardados princípios de 

equidade na tomada de decisões, designadamente sobre os papéis a desempenhar pelos 

participantes. Também se percebeu que a diversidade de sujeitos, a coexistência de 

repertórios educativos e linguístico-comunicativos variados e a negociação entre todos os 

envolvidos são muito importantes, mas também difíceis de gerir. Apesar disso, os sujeitos 

envolvidos (professores, formadores e investigadores) consideraram ter vivido uma 

experiência de formação rica, com impacte no seu crescimento pessoal e profissional. 

Compreendeu-se, portanto, a importância de estabelecer redes colaborativas entre 

diferentes atores, preocupados com a melhoria da Educação (Andrade, 2010). 

Nos Estados Unidos da América, o movimento de transformação das Escolas em 

verdadeiras comunidades tem pelo menos uma década (Sawyer & Rimm-Kaufman, 2007). 

Promove-se a formação de comunidades de professores, pois reconhece-se que a 

colaboração, que emerge de forma natural, tem efeitos muito positivos em diversos 

campos da sua atividade: “[...] to enhance teacher collaboration in order to increase 

teachers’ capacity, provide opportunities for professional development within the 

parameters of the school environment, and ultimately, to increase the professionalism 
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and satisfaction of teachers” (p. 212). Essas potencialidades podem ser promovidas pela 

administração central, mas não impostas. 

Na formação destas comunidades, os professores não só selecionam os pares com 

quem vão colaborar, como ainda definem os momentos em que os membros do grupo se 

vão dedicar a ele (Hernández, 2007). Quando essas reuniões acontecem com frequência, 

começam a estabelecer-se modos de agir e formas de trabalho que apoiam a consecução 

das atividades. Isso gera mais energia e motivação e permite que cada um se sinta mais 

seguro, quer para mudar e inovar, quer para enfrentar incertezas e obstáculos. Os 

membros do grupo começam a construir um repertório comum e desenvolve-se um 

sentimento de pertença a uma comunidade.  

A terminologia relativa às comunidades é diversa, podendo falar-se de comunidades 

de aprendizagem, comunidades de prática, comunidades de desenvolvimento profissional, 

comunidades de formação, comunidades de investigação, entre outras, estando, em 

parte, dependente dos autores, mas também do tipo de envolvimento, coesão e objetivos 

pressupostos pelas comunidades7. O importante a reter é que o vocábulo comunidade 

tem origem na palavra latina communitas, que significa relação em comum, pelo que em 

tudo se relaciona com o conceito de colaboração. 

Pioneiro na concetualização de comunidades, destacamos a definição de Wenger 

(1998), relativa às comunidades de prática, por ter sido um marco incontornável nestes 

estudos. Ele foi o primeiro a estabelecer critérios que permitem: i) identificar uma 

comunidade de prática, ii) perceber as relações que estabelece com as organizações ou 

com outras comunidades de prática e iii) compreender as principais diferenças entre 

comunidades de prática e outros grupos, dentro de uma organização. Para este autor, as 

comunidades de prática podem emergir dentro de qualquer grupo profissional e são 

constituídas por indivíduos informalmente ligados pelas aprendizagens e práticas 

partilhadas. Importa, também, referir que estas comunidades não são oficialmente 

organizadas e as suas práticas refletem o seu entendimento do que consideram mais 

importante trabalhar em conjunto, desenvolver com os pares. Existem diferentes estádios 

de desenvolvimento destas comunidades, desde a sua constituição até à sua eventual 

                                                           
7
 Voltaremos a esta distinção no Capítulo 3, quando nos referirmos às comunidades que emergem em 

ambientes virtuais. 
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dispersão, que se traduz, também, na construção de uma identidade associada à 

comunidade. 

Uma das ideias fundamentais veiculada por Wenger é a de que estas comunidades 

são diferentes de quaisquer outros grupos que se encontram nas organizações, porque as 

suas fronteiras são mais flexíveis, o que permite diferentes níveis de interação, atividades, 

participação e oportunidades diversificadas de aprendizagem. Cada indivíduo é entendido 

como uma mais-valia para a construção de conhecimento, por isso o que realmente 

importa é a participação de cada membro, valorizado no processo coletivo de 

aprendizagem.  

Na dimensão das relações que estabelece com a organização, a comunidade pode 

não ser reconhecida, mas pode também ser percebida como transformadora pela 

direção. As organizações podem influenciar o desenvolvimento das comunidades, desde 

que isso não dê lugar a uma intromissão que abale a sua própria organização. Por isso, 

uma comunidade de prática existe, enquanto for importante para os seus membros. 

Referindo-se a comunidades constituídas por professores, Illera (2007, p. 117) 

enfatiza o “[...] carácter social da aprendizagem [...]”, que resulta “[...] de uma situação 

comunal ou societal, mais que como matéria meramente individual ou pessoal”. 

Portanto, o conceito de comunidade está associado a uma aprendizagem, que se 

desenvolve em colaboração. Nesta linha, Alarcão (2010, p. 10) define estas comunidades 

desenvolvidas em contextos educativos como: 

[...] um conjunto de pessoas […] numa prática social (actividade) com estabilidade 
temporal, prática partilhada (vivida em comum), orientada por uma finalidade, 
concretizada através de tarefas, papéis, diálogos e relações interpessoais e 
institucionais. Outras características põem em destaque o respeito pela 
pessoalidade e a valorização dos contributos individuais, o florescimento de 
interesses, linguagem, rituais e repertórios partilhados, a criação de uma atitude de 
pertença e comprometimento. Sobressai também a influência dos contextos em 
que a comunidade emerge e o modo como é acolhida e sustentada.  
 
Por conseguinte, a negociação (de significados, de objetivos, de modos de trabalho, 

de relacionamento, de prioridades, de linhas de ação e investigação, etc.) é essencial 

nestes ambientes (Andrade, 2008). Cada membro é entendido como uma mais-valia para 

a comunidade, pelo que é atribuída relevância às preocupações e motivações de todos 
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eles, e a negociação terá de estar presente nas mais diversas atividades desenvolvidas. 

Também a tomada de decisões é realizada em conjunto e não se circunscreve a um 

membro ou a um conjunto de membros em particular: “[...] pilar de uma comunidade a 

ideia de que todos têm algo a dar e a receber do trabalho conjunto” (Andrade, 2008, p. 

9). As comunidades de professores constituem-se, então, em função de finalidades 

comuns e são um espaço colaborativo em que estes trabalham juntos e estão disponíveis 

para examinar a sua prática e o desempenho dos alunos e para desenvolver e 

implementar práticas mais eficientes (Darling-Hammond & Richardson, 2009).  

Cabe identificar as caraterísticas do processo colaborativo que tem lugar nestes 

grupos profissionais. 

 

B) Processo colaborativo 

O processo colaborativo não é equivalente em todos os grupos profissionais e 

também não se espera que tenha as mesmas caraterísticas entre todos os grupos de 

professores. Existem diferentes formas de colaboração, consoante o modo como os 

professores se organizam, as finalidades comuns e as finalidades específicas que cada um 

coloca a si próprio, o tipo de trabalho que pretende concretizar, as caraterísticas dos 

indivíduos envolvidos na sua concretização e a realidade das escolas em que estão 

inseridos, entre outros fatores.  

Little (1990) continua a ser referenciada em várias investigações para, entre outros 

aspetos, distinguir os quatro tipos de relações colegiais entre professores: i) contar 

histórias (conversas de natureza social), ii) ajudar e fornecer apoio, iii) partilhar e iv) 

desenvolver trabalho conjunto. As três primeiras formas de colegialidade são 

relativamente fracas. O trabalho conjunto, que é a forma de colaboração mais forte, 

implica e cria interdependências mais resistentes do que os outros três tipos e 

compreende atividades como o ensino em equipa, a planificação conjunta, a observação, 

a supervisão, a investigação-ação, entre outras. Envolve, também, um maior 

compromisso e disposição para a crítica e o aperfeiçoamento coletivos, o que, 

naturalmente, afeta as práticas dos professores (Hernández, 2007). Se não afetasse, 



56 
 

então o envolvimento e a partilha dos professores numa colaboração efetiva seriam 

diminutos. 

Essa abertura à partilha favorece a construção de um sentimento de segurança 

entre os pares, para tomar decisões em conjunto e pô-las em prática de uma forma 

responsável e comprometida. O fracasso, a insegurança, o insucesso e a incerteza não são 

fatores de exclusão, antes são partilhados e discutidos com os colegas, para obter apoio e 

discutir formas de ultrapassar as dificuldades sentidas (Fullan & Hargreaves, 2001; 

Hernández, 2007; J. Á. Lima, 2002).  

Neste processo colaborativo, também se gera confiança entre os professores e isso 

reduz incertezas (Hernández, 2007). O professor não procura proteger e defender a sua 

imagem, não revelando aquilo que poderia ser considerado por si e pelos outros como 

uma fraqueza (Esteves, 2002). A colaboração só pode funcionar com base nessa confiança 

mútua, que vai sendo cimentada ao longo do tempo. Ela alimenta-se da motivação para 

agir, da disponibilidade para respeitar o outro (as suas ideias, valores, ações), da 

valorização das contribuições de cada um, do trabalho árduo, do empenhamento, da 

dedicação, o que conduz a um sentimento de pertença a um grupo profissional.  

É precisamente a continuidade dessa partilha e apoio entre os professores que 

conduz ao aumento da confiança entre estes. Isso fá-los arriscarem mais e estarem mais 

disponíveis para novas experiências, empenhando-se na procura de um aperfeiçoamento 

permanente (Hargreaves, 1998). Gera-se um processo de reciprocidade positiva, que 

constitui um dos requisitos da colaboração. Este tipo de relações acontece, quando os 

diferentes projetos dos membros do grupo de professores se favorecem mutuamente. As 

relações de reciprocidade positiva implicam confiança, pois cada um considera o outro 

como um colaborador em potência nos próprios projetos (Hernández, 2007). 

Diversamente, quando as relações de reciprocidade são negativas, cada elemento sente o 

outro como uma interferência e, por isso, cada um converte-se numa ameaça para os 

restantes e não é possível desenvolver confiança.  

Também a responsabilidade é partilhada entre os membros do grupo (Canário, 

2008), o que não pressupõe forçosamente uma igualdade absoluta. É a mutualidade que 

permite que cada um reconheça a sua importância e a dos restantes e que todos 
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beneficiem inequivocamente com a realização do empreendimento comum a que se 

propuseram. Assim, impor igualdade, quando cada um, pela sua valência, assume 

naturalmente um papel diferente, pode impedir o grupo de progredir. Por outro lado, a 

colaboração também não funciona com base em hierarquias, que pressupõem a 

existência de um chefe que tem subordinados a executarem as suas ordens. É 

imprescindível que cada um encontre naturalmente o seu lugar no grupo profissional, o 

que permitirá que a colaboração se prolongue no tempo. 

Também o aumento da capacidade de reflexão está associado ao processo 

colaborativo. A melhoria do desempenho docente depende dessa reflexão coletiva, que 

pressupõe: “[...] análise e observação conjunta das situações concretas da acção docente 

para as discutir [...]”; “[...] procura colaborativa de mais informação, geradora de novo 

conhecimento profissional [...]”; “[...] realização de acções de ensino em formatos 

partilhados” (Roldão, 2007, p. 26). Colaborando desenvolve-se a capacidade de refletir 

sobre a prática, para tomar decisões educativas sustentadas e concertadas. Essa reflexão 

favorece a (re)construção pessoal permanente e o amadurecimento individual permite 

contributos mais valiosos para o trabalho coletivo. Trata-se de uma interação permanente 

de pontos de vista e de (re)construção de saberes, num ciclo incessante de reflexão 

individual e coletiva. Esta interação regular motiva e envolve os professores no exercício 

da sua profissão (Li-nan & Jian-feng, 2010) e permite que as representações partilhadas 

entre estes acerca da prática docente, que, como sabemos, orientam a sua ação, sejam 

alimentadas com novas e mais significativas experiências. 

Para que estas interações tenham lugar, os professores recorrem ao diálogo. O 

intuito é o de negociar significados e expetativas e ainda encontrar consenso. A 

multiplicidade de saberes é entendida como uma mais-valia, pois os diferentes olhares 

sobre uma mesma realidade favorecem uma visão mais abrangente desta e, nessa 

medida, os desacordos e as diferenças não são reprimidos, mas antes estimulados (Fullan 

& Hargreaves, 2001). Estão presentes linguagens, representações, conhecimentos, formas 

de trabalhar diferentes e que necessitam de negociação e de consenso, para que o grupo 

funcione em pleno e colabore, com base no diálogo permanente. 
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A reunião de pessoas com finalidades comuns, mas perspetivas, conhecimentos e 

competências diversificadas, possibilita essa visão mais ampla sobre a realidade e, por 

isso, aumenta as oportunidades de os professores aprenderem uns com os outros. Dessa 

aprendizagem, surgem soluções para problemas com que se veem confrontados no seu 

dia-a-dia. Por conseguinte, a colaboração não pode ser entendida como um fim em si 

mesmo, mas como parte de um processo para alcançar um determinado fim.  

Não querendo fazer da colaboração o baluarte da melhoria da Educação, 

concebêmo-la, sem dúvida, como uma modalidade, que, quando surge de forma 

espontânea e voluntária entre os professores, pode contribuir para a melhoria das suas 

práticas com repercussões muito positivas na qualidade da Educação.  

Cabe, agora, refletir sobre as finalidades que este processo colaborativo possibilita 

alcançar. 

 

C) Finalidades da colaboração 

Como vimos, uma colaboração efetiva entre professores surge de forma 

espontânea e voluntária. Estes profissionais juntam-se, porque partilham finalidades 

comuns e reconhecem que juntos conseguem alcançar resultados mais positivos. No 

entanto, todo o processo, bem como os resultados que efetivamente podem alcançar 

com a colaboração, são imprevisíveis: “O currículo que será desenvolvido, a 

aprendizagem que será estimulada, as finalidades que serão formuladas, nada disto pode 

ser previsto com segurança” (Fullan & Hargreaves, 2001). Por isso, apenas podemos 

apontar finalidades que a colaboração permite alcançar, sendo que os resultados efetivos 

estarão sempre dependentes de muitos fatores envolvidos nos casos específicos em que 

a colaboração ocorre e se mantem entre um grupo de professores. 

Uma dessas finalidades prende-se com a aproximação entre a Escola e a 

comunidade (Hernández, 2007). Professores colaborativos têm mais interesse em 

contactar com a comunidade envolvente e promover com outros agentes uma 

aproximação entre as atividades escolares e a comunidade. Daí resulta uma comunidade 

educativa alargada e interessada em participar na vida e na melhoria da escola. 
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A colaboração também assegura a implementação de mudanças introduzidas 

externamente, nomeadamente pela administração central. Aliás, constitui um fator 

crucial para a implementação de reformas curriculares, pois o desenvolvimento dos 

professores e o desenvolvimento curricular estão associados. Hargreaves (1998) 

considerava mesmo que o fracasso de iniciativas curriculares pode ser atribuído em parte 

“[...] à incapacidade para se construir e manter as relações colegiais de trabalho que são 

essenciais ao seu sucesso” (p. 210). A colaboração e a planificação conjuntas facilitam a 

interpretação e a adaptação de diretivas centrais ao contexto de cada escola, o que 

favorece o empenhamento e a compreensão por parte dos professores responsáveis pela 

implementação das mudanças curriculares. Por isso, o sucesso da crescente gestão 

autónoma das escolas depende da colaboração.   

Essas inovações pedagógicas poderão ser iniciadas pelos próprios professores, que, 

sendo colaborativos, se sentem mais confiantes para as introduzir. Elas advêm do acesso 

a novas ideias e a novas formas de ver a realidade e da construção de conhecimento 

coletivo, que se revela mais consequente do que o mero conhecimento individual 

(Hernández, 2007; J. Á. Lima, 2002).  

Essas formas partilhadas de compreensão dos conceitos éticos e dos dilemas que se 

apresentam aos professores permitem avançar nas relações teoria-prática que 

constituem as bases da investigação em Educação. Quando o saber construído pelos 

professores resulta desse debate, converte-se em teoria (Hernández, 2007). Os 

professores refletem sobre a sua ação, procuram resposta nos pares para os seus dilemas 

e querem conhecer mais, investigando e regressando novamente à prática, informando-a, 

partilhando o conhecimento construído e gerando com os pares mais e melhor 

conhecimento, desenvolvendo-se profissionalmente. 

O desenvolvimento profissional, enquanto processo contínuo de evolução do 

professor, contribui para aquisição e desenvolvimento de um determinado perfil para o 

desempenho das suas funções, necessitando de reconstruções concetuais, 

procedimentais, atitudinais, resultantes de diferentes experiências e aprendizagens 

(Hernández, 2007). E é esse desenvolvimento profissional que torna possível a melhoria 

do ser, do saber e do saber fazer do professor. Trata-se, portanto, de um processo (mais 
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do que um produto) protagonizado pelos próprios professores, que não se limita à 

aceitação dos conhecimentos e normas vindos de fora, mas também implica a construção 

de conhecimento através da própria prática, refletida e partilhada com os pares: “[...] su 

esencia es enseñar y aprender a enseñar cada vez mejor” (Hernández, 2007, p. 77). O 

professor precisa de apoio e de discussão, para se desenvolver profissionalmente e 

melhorar as suas práticas de ensino e o processo colaborativo favorece a concretização 

dessa finalidade.  

Neste processo de desenvolvimento profissional, que, embora seja uma finalidade, 

não é um produto fechado, mas tem continuidade, os professores discutem a prática 

profissional e planeiam-na em conjunto (J. Á. Lima, 2002). Esta coerência na atuação dos 

professores é fundamental, já que (Hernández, 2007):  

i) a organização do currículo exige que os professores se coordenem, de modo a 

não repetirem conteúdos ou a produzir vazios; 

ii) os objetivos, as estratégias, as competências de um nível de ensino devem ser 

trabalhados por todos os professores desse nível de forma concertada, pois só 

assim os alunos os poderão alcançar; 

iii) todos os professores devem ensinar de forma coerente cada um dos seus alunos; 

iv) os conteúdos ensinados devem estar relacionados entre as disciplinas; 

v) o caráter sequencial do ensino exige articulação entre os professores de turma, 

de um ciclo, etc.; 

Portanto, sem decisões coletivas consensuais, a equipa de professores tem mais 

dificuldades em criar um ambiente de aprendizagem eficiente. Esta articulação das 

aprendizagens dos alunos para conseguir um ensino mais coerente traz alguns 

indicadores de sucesso (Hernández, 2007): i) multiplica a eficácia dos professores, pois 

todos incidem sobre os mesmos objetivos, atitudes, ideias; ii) permite identificar o que é 

mais importante e evitar que se produzam incoerências e contradições; iii) ajuda a 

eliminar repetições desnecessárias; iv) aumenta a coerência da equipa de professores; v) 

permite desenvolver atitudes que não seriam possíveis através de trabalho individual. 

Para terminar esta reflexão sobre a colaboração docente, em jeito de síntese, 

apoiamo-nos em Hargreaves (1998), que considerava que, para que a colaboração fosse 



61 
 

efetivamente uma solução para a melhoria da Educação, era necessário que incorporasse 

um conjunto de princípios: 

i) apoio moral – a colaboração permite que os indivíduos se apoiem uns aos outros 

e ultrapassem mais facilmente os fracassos e frustrações; 

ii) eficiência acrescida – a colaboração favorece a coordenação e a partilha de 

responsabilidades, de modo a eliminar a duplicação e a redundância de pessoal 

docente e de disciplinas; 

iii) eficácia melhorada – com a melhoria da qualidade do ensino, melhora a 

qualidade da aprendizagem dos alunos; 

iv) redução do volume de trabalho – a colaboração facilita a partilha de pressões 

próprias das exigências com que os professores se deparam; 

v) perspetivas temporais sincronizadas – a colaboração permite sincronizar 

perspetivas temporais e expetativas de administradores e professores e de 

professores e seus alunos, pois todos são parceiros dos processos envolvidos no 

ensino e na aprendizagem; 

vi) certeza situada – a colaboração reduz a incerteza e limita os excessos de culpa; 

vii) poder de afirmação político – com a colaboração,  os professores sentem-se 

mais confiantes para reagir às reformas provenientes do poder central, seja para as 

aprovar, atrasar ou resistir; 

viii) capacidade de reflexão acrescida – a reflexão conjunta proveniente da 

colaboração leva os professores a refletirem sobre as suas próprias práticas; 

ix) capacidade de resposta organizacional – a colaboração reúne indivíduos com 

conhecimentos e competências diversificados, o que permite responder 

rapidamente a mudanças, constrangimentos, oportunidades no ambiente escolar; 

x) oportunidades de aprendizagem – a colaboração favorece a aprendizagem 

profissional e a melhoria no desempenho; 

xi) aperfeiçoamento contínuo – a colaboração encoraja os professores a 

prosseguirem um aperfeiçoamento contínuo. 
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Portanto, a colaboração favorece a defesa em comum dos interesses profissionais, a 

análise crítica da Educação e da sociedade e a adaptação do currículo ao contexto e às 

necessidades dos alunos (Hernández, 2007).  

Apesar destas potencialidades associadas à colaboração docente, existem fatores 

que tendem a impedi-lo, como veremos na secção seguinte. 

 

2.2.1.2. Fatores inibidores da sua implementação 

Fatores inibidores da implementação da colaboração têm sido também 

mencionados. Por exemplo, Neto-Mendes (2003) refere alguns: 

[...] os horários dos professores; a falta de espaço próprio para os trabalhos do 
departamento; a dispersão dos professores devido ao exercício de diversas 
actividades na escola; a dimensão exagerada de alguns grupos de trabalho; o 
desenvolvimento das reuniões, nem sempre consentâneo com a criação de um 
ambiente favorável; a (difícil) conciliação entre a vida profissional e a vida familiar; 
as diferentes sensibilidades e a falta de motivação para o trabalho colectivo; 
ausência de liderança ao nível do departamento. (p. 93). 
 
Existem ainda outros fatores que se prendem com a falta de familiaridade com este 

tipo de trabalho, resultante de não haver tradição e preparação para colaborar. Os 

professores podem querer fazê-lo, mas não saberão como e isso dever-se-á, muitas 

vezes, à falta de oportunidades para colaborar, quer ao longo da sua formação, quer no 

exercício da sua profissão.  

Outro obstáculo à colaboração entre os professores pode ser o seu caráter 

heterogéneo. Formosinho (2009c) refere que os professores têm, naturalmente, 

diferenças, ao nível das capacidades, competências e desempenho, nomeadamente 

(Formosinho, 2009c): i) naturais, pois derivam das diferentes capacidades, interesses, 

motivações, personalidades; ii) de disponibilidade e empenhamento, pois há professores 

passivos, outros empenhados; iii) diferentes ciclos da vida profissional, pois os professores 

encontram-se em momentos diferentes de maturidade psicológica e também 

profissional; iv) de formação contínua, que resulta em diferentes motivações, diferente 

aproveitamento; v) formações iniciais diversificadas, o que origina modelos de formação 

diferentes e vi) diferentes experiências profissionais, pois as experiências com diferentes 
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alunos, comunidades escolares, cargos, projetos, etc. são fatores de consolidação 

profissional.  

Ora, atender a estes fatores é importante, para que a defesa da colaboração não se 

torne um lugar-comum, uma ideia vazia a ser imposta aos professores. Hargreaves (1998) 

alertava, precisamente, para o facto de esta modalidade estar a ser entendida como uma 

solução automática para melhorar o desempenho profissional dos professores e os 

resultados dos seus alunos, pelo que estaria a ser-lhes imposta. Por conseguinte, apesar 

das virtudes da colaboração, quando os professores são compelidos a colaborar, esta 

modalidade pode facilmente tornar-se (Hargreaves, 1998): 

i) confortável e complacente, levando os profissionais a adotar formas mais seguras 

de colaboração, que não se estendem às práticas de sala de aula e se resumem, por 

exemplo, à partilha de materiais; são cómodas, mas não têm efeitos de mudança; 

ii) conformista, levando o pensamento do grupo a suprimir a individualidade e a 

criatividade de cada um; 

iii) artificial, quando controlada administrativamente, tornando-se improdutiva; 

iv) cooptativa, pois a colaboração é muitas vezes um artifício imposto 

administrativamente, para que os professores se conformem com uma dada 

reforma educativa. 

Para além disso, como sublinhava Hargreaves (1998), existem outros fatores que 

tendem a impedir uma efetiva colaboração voluntária e espontânea, com repercussões 

ao nível individual e profissional. Trata-se i) do individualismo, ii) da colegialidade artificial 

e iii) da balcanização. 

 

A) Individualismo 

O trabalho do professor é, em larga medida, influenciado por uma cultura de ensino 

individualista (Perrenoud, 2002), ou seja, por “[...] crenças, valores, hábitos e formas 

assumidas de fazer” individualmente (Hargreaves, 1998, p. 185). E são precisamente 

essas representações, que são partilhadas com novos membros do grupo profissional. 

Como verificámos no capítulo precedente, as representações têm uma grande influência 

na identidade do professor e nas suas práticas. 
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Muitos professores parecem, também, rejeitar a colaboração, porque receiam 

partilhar os seus saberes, pedir ou aceitar ajuda, pois isso fá-los sentirem-se inferiores ou 

dependentes dos pares (Sawyer & Rimm-Kaufman, 2007). Consideram que estão a ser 

avaliados pelos seus pares e não querem estabelecer relações de hierarquia (Bartolomeu 

& Sá, 2008). Sentem mesmo que, se não conseguirem concretizar os seus objetivos 

individualmente, não lhes darão crédito. No entanto, é curioso notar que esta estratégia 

conduz precisamente ao aumento de insegurança e de incerteza, pois é com os pares que 

o professor pode ultrapassá-las (Pérez-Gómez, 2001). Também a competitividade tende a 

impedir a colaboração, dado que cada um sente que o projeto do outro impede que o seu 

seja valorizado (Hernández, 2007).  

Hargreaves (1998), apoiado depois por Fullan (Fullan & Hargreaves, 2001), 

considerava, porém, que havia carência de estudos que comprovassem este argumento 

associado ao receio em partilhar. Preferia atribuir essa resistência às condições do local 

de trabalho e não a um problema dos próprios professores. Explicava que, embora os 

professores se encontrassem sozinhos com os seus alunos na sala de aula, o seu agir era 

fortemente orientado pelas representações que partilhavam com o grupo profissional. E, 

quando todos os elementos do grupo profissional são compelidos pela própria 

arquitetura das escolas a ensinar isoladamente, em salas fechadas, os professores estão 

próximos dos seus alunos, mas não observam o que os colegas fazem e, nessa medida, 

não dão, nem recebem feedback sobre o seu desempenho (Fullan & Hargreaves, 2001; 

Lortie, 1975; Pérez-Gómez, 2001). Aliás, Lortie (1975) criticava precisamente a chamada 

egg crate school, ou seja, o trabalho isolado dos professores, que atuavam em salas de 

aula separadas, com diferentes grupos de alunos, tal como os ovos que se encontram 

seccionados numa caixa de cartão, como as que conhecemos dos supermercados.   

Apoiado noutros autores, Hargreaves (1998) acrescentava, ainda, que as razões do 

individualismo podiam ir muito além desse isolamento físico. As experiências vividas 

pelos docentes têm uma influência muito forte. Na maioria dos casos, logo na prática 

pedagógica (ou estágio), os futuros professores têm efetivamente um colega na sala de 

aula, que não é visto como par, mas antes como um supervisor, logo avaliador. Por se 



65 
 

tratar de um período formativo, tem repercussões no modo como os futuros professores 

veem a presença de outros docentes na sala de aula (Fullan & Hargreaves, 2001). 

Alguns docentes consideram também que a colaboração os vai distrair do seu foco 

de atenção: a sala de aula (Sawyer & Rimm-Kaufman, 2007). A perceção de que dispõem 

de pouco tempo retira-lhes atenção para a deliberação coletiva (Bartolomeu & Sá, 2008; 

Chagas, 2002; Hernández, 2007; Sawyer & Rimm-Kaufman, 2007) e essa perceção resulta 

do próprio ambiente escolar e das exigências feitas ao professor (Hargreaves, 1998). Por 

isso, o isolamento surge como “[...] uma estratégia sensata de adaptação ao ambiente de 

trabalho do ensino” (Hargreaves, 1998, p. 21). Aliás, mesmo que as barreiras físicas sejam 

derrubadas e haja espaços abertos, os professores tenderão a recuperar a sua 

privacidade, colocando biombos ou armários a separar os espaços (Fullan & Hargreaves, 

2001). Nesse caso, o individualismo baseia-se em normas e em condições tradicionais do 

ensino.  

Outra linha de razões prende-se com a organização segmentada do trabalho 

docente, como se o ensino tivesse parcelas. Os professores atuam isoladamente, 

fecham-se na sua disciplina, “[...] escassamente comunicando, observando ou discutindo 

as práticas uns dos outros, para as melhorar” (Roldão, 2007, p. 28). Logo, é a forma como 

o ensino está organizado que os compele a rejeitar uma modalidade de trabalho 

diferente do individualismo, pelo que deverá ser “[...] encarado como uma consequência 

de condições e constrangimentos organizacionais complexos, […] que devemos ter em 

conta, se os quisermos remover” (Hargreaves, 1998, p. 192). 

O individualismo também é associado à falta de formação dos professores no 

âmbito da Gestão Flexível do Currículo (Bizarro & Sá, 2009). Um estudo desenvolvido por 

estas investigadoras, baseado na análise de quatro Projetos Curriculares de Turma 

produzidos numa escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, demonstra que o isolamento entre 

os docentes era muito evidente: esses Projetos apresentavam demasiadas diferenças, o 

que revelava a ausência de colaboração para os construir. 

Apoiando-se em literatura da especialidade, Hargreaves (1998) aponta alguns tipos 

de indivualismo:  
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- o individualismo constrangido, que resulta de constrangimentos como a falta de 

espaços adequados para trabalho em conjunto, a falta de horários entre os pares para 

esse trabalho; funciona como barreira à colaboração e dá origem a um trabalho solitário 

de ensino e de planificação; 

- o individualismo estratégico, que remete para a adoção de trabalho individual 

devido às exigências demasiado elevadas, que o próprio professor estabelece para si ou 

lhe são impostas por outros; o docente considera que dispõe de pouco tempo, pelo que 

se foca em todas as tarefas que lhe parecem efetivamente relevantes para responder aos 

padrões exageradamente elevados de exigência e, por isso, não dá, nem quer receber 

ajuda; 

- o individualismo eletivo, que leva o docente a optar deliberadamente por 

trabalhar individualmente, mesmo quando é encorajado a colaborar; não se trata de uma 

resposta a constrangimentos ou a exigências, mas de um modo de estar 

profissionalmente decorrente de crenças pessoais, políticas, religiosas, filosóficas ou 

outras. 

Do ponto de vista dos alunos, o individualismo também tem efeitos negativos. 

Desde cedo, estes são habituados à ideia de que a aprendizagem é individual e, por sua 

vez, os professores entendem ter a seu cargo promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento de cada aluno individualmente. Isso cria competitividade dentro da sala 

de aula e da escola, o que resulta num ambiente muito pouco favorável à colaboração. 

Por isso, os alunos aprendem os mesmos conteúdos, as mesmas formas, os mesmos 

métodos de trabalho, de modo isolado e individual. E essa aprendizagem faz com que 

desenvolvam as mesmas atitudes individualistas (Pérez-Gómez, 2001). Trata-se de 

representações socialmente partilhadas, que tendem a valorizar o trabalho individual e a 

rejeitar experiências diferentes das habituais. 

Como vimos, muitos dos fatores que tendem a valorizar mais o trabalho individual 

do que o colaborativo não são da responsabilidade dos professores, resultando antes de 

constrangimentos vários com origem na própria Escola. Nesta linha, uma reorganização 

das escolas, de forma a convertê-las em espaços reflexivos e de comunicação efetiva 
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entre pares poderá conduzir, não só à melhoria individual, mas também à do grupo, com 

consequências positivas para a Educação. 

A configuração das modalidades de trabalho docente adotadas não se esgota no 

individualismo. Abordaremos, em seguida, a colegialidade artificial. 

  

B) Colegialidade artificial 

A imprevisibilidade do trabalho dos professores, o debate entre estes, o 

questionamento de aspetos, normas, procedimentos e a procura de padrões diferentes 

dos instaurados são aspetos que podem perturbar os responsáveis administrativos 

(Pérez-Gómez, 2001). Por outro lado, a sobrevalorização da colaboração, vista como uma 

solução infalível para os problemas da Educação, pode também levar os responsáveis 

administrativos a impô-la aos seus professores, dando origem à colegialidade artificial. 

Esta é (Pérez-Gómez, 2001:) i) regulada administrativamente (porque resulta de uma 

imposição administrativa), ii) compulsiva (torna o trabalho conjunto uma obrigação), iii) 

orientada para a implementação (o trabalho conjunto dos professores visa apenas o 

cumprimento de ordens superiores), iv) fixada no tempo e no espaço (tem lugar em 

tempos e espaços particulares, previamente definidos) e v) previsível (são formas de 

trabalhar controladas, contidas e criadas pelos administradores). É, portanto, obrigatória 

e vem acompanhada de um plano de ação, que restringe o espaço para a criatividade dos 

professores e a experimentação por parte destes. 

Argumenta-se, aliás, que uma colaboração imposta, por exemplo, com a fixação de 

horários para reuniões, independentemente das condições ou circunstâncias de trabalho, 

pode enfraquecer as relações colegiais informais que possam previamente existir entre os 

professores ou mesmo ser um entrave ao seu desenvolvimento espontâneo e voluntário 

(J. Á. Lima, 2002). Por serem uma condição essencial para o desenvolvimento da 

colaboração, esses contextos informais, essas iniciativas pessoais dos professores (Sawyer 

& Rimm-Kaufman, 2007) para colaborar, invalidam uma imposição administrativa. 

Quando imposta, a colaboração confere ao trabalho uma obrigação, torna-o previsível, 

artificial, não se prolonga, nem evolui (Hargreaves, 1998; Hernández, 2007; Roldão, 

2007). Essa artificialidade gera uma partilha de recursos, de materiais e de ideias ou 
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mesmo planificação de atividades em conjunto feitas de modo rotineiro, sem reflexão 

sobre o seu valor real, o seu propósito e as suas consequências, não levando os 

profissionais a questionar as próprias práticas, perspetivas e pressupostos: “[...] la 

colaboración deja de serlo para limitarse a una simple técnica grupal que no goza de la 

riqueza ni de las ventajas de las situaciones autenticamente colaborativas” (Hernández, 

2007, p. 23). A verdadeira colaboração só surge quando são os professores que, 

voluntária e espontaneamente, decidem colaborar, fazendo evoluir a colaboração e 

sustentando-a.  

Williams, Prestage e Bedward (2001) não viam a colegialidade artificial de uma 

forma negativa e preferiam mesmo denominá-la de colaboração estruturada: “Structural 

collaboration refers to collaborative activity that arises from organizational procedures 

either related directly to the requirements of the new mandatory arrangements, or to 

conscious school-level decisions about ways of working” (p. 264). Para estes autores, esta 

modalidade de trabalho entre os professores, ainda que externamente imposta e 

processual, tem resultados positivos, pois envolve parcerias pedagógicas, ajuda a dissipar 

o isolamento profissional e a melhorar as práticas. Apoiando-se noutros autores e 

também em estudos realizados com vários professores, em várias escolas, aqueles 

investigadores distinguiam a colaboração estruturada da colaboração espontânea apenas 

por esse ato voluntário dos professores e a sua capacidade para gerar situações 

colaborativas de um modo imprevisível e não planificado. 

Fullan e Hargreaves (2001) também chamaram a atenção para o facto de que a 

colegialidade artificial podia não ter só aspetos negativos. Por exemplo, a dispensa dos 

professores para planearem atividades em conjunto podia impulsionar relações 

colaborativas, embora não as garantisse, perturbando, assim, a complacência dos 

professores e obrigando-os a focarem-se no trabalho conjunto. 

A balcanização é uma outra modalidade de trabalho adotada nas escolas, sobre a 

qual refletiremos em seguida. 
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C) Balcanização 

A balcanização divide os professores em grupos distintos, muitas vezes competindo 

entre si dentro da própria escola. Os docentes trabalham com os seus pares 

(normalmente, os que fazem parte do mesmo grupo disciplinar), mas isolados da maioria 

dos restantes pares da comunidade escolar (González, 2007; Sawyer & Rimm-Kaufman, 

2007). Em Portugal, esses grupos corresponderiam aos departamentos (Departamento de 

Línguas, Departamento de Ciências) e aos grupos disciplinares (Grupo 200 – Língua 

Portuguesa e História no 2º ciclo; Grupo 300 – Língua Portuguesa no 3º ciclo e Português 

no secundário; entre outros) (J. Á. Lima, 2002). 

Essa divisão em grupos, normalmente associados a áreas de conhecimento, 

restringe a visão a uma determinada área e, por isso, perde-se a noção de conjunto 

(Pérez-Gómez, 2001). Com a balcanização, os docentes identificam-se com um grupo 

particular de colegas e constroem uma determinada perspetiva da aprendizagem e estilos 

de ensino, que, não raras vezes, são diferentes dos de outros grupos da mesma 

instituição educativa (Fullan & Hargreaves, 2001). E isto não acontece apenas entre 

professores conservadores. Os docentes inovadores veem-se muitas vezes inseridos 

nestas culturas.  

Para Hargreaves (1998), a balcanização apresentava quatro caraterísticas:  

- permeabilidade baixa, que consiste num isolamento muito acentuado entre os 

grupos, sendo, portanto, raro que um mesmo professor pertença a vários deles; essas 

fronteiras promovem uma aprendizagem que ocorre no próprio grupo e a sua 

configuração, ou seja, aquilo que conhecem, pensam ou acreditam, corresponde ao 

próprio grupo e difere dos restantes; 

- permanência elevada, associada à tendência para que estes grupos, uma vez 

compostos e estabelecidos, se prolonguem no tempo; por isso, raramente, os professores 

se movem entre eles e tendem a ver-se como professores disciplinares e não como 

docentes que pertencem a um grupo alargado de outros professores; 

- identificação pessoal, que consiste num processo de definição profissional 

associado ao grupo a que o professor esteve sempre ligado; este processo pode ter 

origem na formação inicial, pois os futuros professores habituam-se, desde cedo, a verem 



70 
 

as unidades curriculares de modo isolado e a posicionarem-se como educadores ou como 

professores do Ensino Básico (com divisão em ciclos) ou do Ensino Secundário; o ingresso 

num grupo numa dada escola e a adoção dos seus modos de pensar e agir leva, 

frequentemente, a que o professor se identifique só com os membros daquele grupo e 

rejeite colaborar com membros de outros grupos; 

- compleição política, uma caraterística que está associada ao entendimento do 

grupo como um repositório de interesses individuais; por conseguinte, os grupos não são 

vistos como meras fontes de identidade e de significado, mas atribuem um dado estatuto 

aos seus membros; esse estatuto não está distribuído de modo equitativo e os 

professores dos alunos mais velhos têm tendência para ter um estatuto mais valorizado 

que os restantes, portanto, estas dinâmicas de poder existem e determinam o 

comportamento na comunidade escolar. 

Em suma, a balcanização divide a organização em diferentes domínios, gerando 

“[...] fronteiras fortes e duráveis entre as diferentes partes de uma organização, 

identificação pessoal com os domínios que são definidos por estas fronteiras e diferenças 

de poder entre tais domínios”  (Hargreaves, 1998, p. 266). 

Procurando contrariar esta tendência, a formação inicial de profissionais da 

Educação pode promover outras formas de ver a colaboração. É sobre o contexto de 

mudança preconizada pelo Processo de Bolonha, que nos iremos deter na secção 

seguinte, para aprofundarmos o papel da formação inicial de professores na promoção da 

colaboração. 

 

2.2.2. No Ensino Superior 

2.2.2.1. No quadro de Bolonha 

A mais recente realidade social, em que a comunicação entre pessoas e lugares está 

apenas à distância de um clique, transformou, também, a realidade do Ensino Superior. 

Hoje, estas instituições são muito mais abertas e internacionais e promovem movimentos 

de pessoas, informação, conhecimento, tecnologias, muito para além das suas fronteiras, 

o que não acontecia há apenas uma geração atrás, quando as relações internacionais se 

cingiam à investigação científica (Marginson & Wende, 2007). 
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Na Europa, a mudança no Ensino Superior vem sendo apoiada pelo reconhecimento 

por parte da Comissão Europeia (European Commission, 2007) de que é necessário 

desenvolver competências ao longo da vida nos seus cidadãos, para que estes possam 

participar ativamente na sociedade, ser bem-sucedidos num mundo de trabalho exigente 

e responder ao desafio de tornar a Europa mais competitiva. O Ensino Superior tem um 

papel fundamental em lançar as bases deste movimento. 

Face a estas evidências, o Conselho e o Parlamento Europeus adotaram um Quadro 

Europeu de Competências-Chave para a Aprendizagem ao Longo da Vida (European 

Framework for Key Competences for Lifelong Learning) (European Commission, 2007), das 

quais destacamos duas pela sua relação com a colaboração: a competência digital (digital 

competence) e a competência de aprender a aprender (learning to learn). 

Neste documento, associa-se a competência digital a 

[...] the confident and critical use of Information Society Technology (IST) for work, 
leisure and communication. It is underpinned by basic skills in ICT: the use of 
computers to retrieve, assess, store, produce, present and exchange information, 
and to communicate and participate in collaborative networks via the Internet. 
(European Commission, 2007, p. 7). 
 

Portanto, é importante conhecer e saber utilizar as tecnologias ao nosso dispor para 

responder às necessidades de cada um, isto é, para trabalhar, para ter momentos de 

lazer, para comunicar. Porém, essa utilização não se esgota aí, sendo igualmente 

importante utilizar as tecnologias em duas outras dimensões: como repositório, fonte e 

produção de informação e, sobretudo, como instrumento que permite participar em 

redes mais alargadas de colaboração. 

Também ao indivíduo é cada vez mais exigido que responda aos desafios 

permanentes com que a sociedade o confronta, pelo que é essencial aprender ao longo 

de toda a vida. Esta competência consiste em: 

[...] the ability to pursue and persist in learning, to organize one’s own learning, 
including through effective management of time and information, both individually 
and in groups. This competence includes awareness of one’s learning process and 
needs, identifying available opportunities, and the ability to overcome obstacles in 
order to learn successfully. This competence means gaining, processing and 
assimilating new knowledge and skills as well as seeking and making use of 
guidance. Learning to learn engages learners to build on prior learning and life 
experiences in order to use and apply knowledge and skills in a variety of contexts: 
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at home, at work, in education and training. Motivation and confidence are crucial 
to an individual’s competence. (p. 8). 
 

Também relativamente a esta competência, é reconhecida a importância de aprender em 

permanência, algo que depende do trabalho individual, mas também do trabalho 

colaborativo. 

O Ensino Superior tem um papel fundamental na promoção destas e de outras 

competências nos estudantes, futuros cidadãos europeus ativos, pelo que, com a 

reconfiguração veiculada pela implementação do Processo de Bolonha (Bologna 

Declaration, 1999), se tem operado uma transformação nessas instituições. Esse processo 

teve início com a Declaração de Sorbonne (1998), em que foi identificada a necessidade 

de mudança no Ensino Superior europeu, face aos desafios em curso na sociedade, 

tendo-se formalizado o início do processo com a Declaração de Bolonha (1999), assinada 

por cerca de 29 países, entre os quais Portugal, sendo que o número de assinantes se tem 

vindo a alargar. 

Os países assinantes desta declaração comprometeram-se a construir, até 2010, um 

Espaço Europeu de Ensino Superior atrativo, com qualidade e com graus académicos e 

formações comparáveis, garantindo a mobilidade de professores e estudantes. O facto de 

os diplomas obtidos no âmbito do Processo de Bolonha serem reconhecidos em qualquer 

instituição de Ensino Superior europeia permite aos estudantes começar e concluir os 

graus académicos onde mais lhes aprouver, dentro deste espaço. Também se 

organizaram os estudos em três ciclos de formação (licenciatura, mestrado e 

doutoramento).  

Salvaguardando as especificidades de cada país, houve necessidade de uniformizar 

os mecanismos de formação e de reconhecimento de graus e ainda de criar estruturas de 

base entre cursos comparáveis. Acreditava-se que esta renovação permitiria criar uma 

Europa da Ciência e do Conhecimento mais competitiva. 

Embora o Processo de Bolonha tivesse objetivos bem definidos, foi, naturalmente, 

aprofundando as ideias originais e, por isso, foram surgindo diferentes comunicados, que 

resultavam de uma reflexão conjunta dos diferentes estados-membros sobre este 

processo: 
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i) Prague Communiqué (2001), focado na aprendizagem ao longo da vida; 

ii) Berlin Communiqué (2003), que alargou o ciclo de estudos; 

iii) Bergen Communiqué (2005), que definiu indicadores, que garantissem, 

avaliassem e comparassem a qualidade dos diplomas, facilitando o seu 

reconhecimento nas várias instituições do Espaço Europeu de Ensino Superior;   

iv) London Communiqué (2007), que promoveu a mobilidade de professores e 

estudantes e reconheceu a necessidade de melhorar a empregabilidade e de 

internacionalizar o Espaço Europeu de Ensino Superior; 

v) Leuven/Louvain-laNeuve Communiqué (2009), que estabeleceu novas metas para 

a década pós-2010 (marco estabelecido de construção do Espaço Europeu de 

Ensino Superior); 

vi) Budapest-Vienna Declaration (2010), que assinalou o final da primeira década de 

implementação do Processo de Bolonha e atribuiu um papel fundamental a toda a 

comunidade académica nessa construção do Espaço Europeu de Ensino Superior; 

atribuiu, também, responsabilidade pública ao Ensino Superior e enfatizou a 

necessidade de promover a igualdade de oportunidades, para que houvesse uma 

Educação de qualidade ao alcance de todos;  

vii) Bucharest Communiqué (2012), que entendeu que uma Educação Superior de 

qualidade pode ser uma das chaves para ultrapassar as dificuldades económicas, 

com que atualmente a Europa se depara; também constatou que o Espaço Europeu 

de Ensino Superior tem vindo a consolidar-se, mas que é necessário prosseguir as 

metas de uma Educação Superior de qualidade para todos, melhorar as 

oportunidades de empregabilidade e fortalecer a mobilidade. 

É de referir que, em 2015, terá lugar a próxima conferência de ministros do Espaço 

Europeu de Ensino Superior de que resultará um comunicado ou uma declaração. 

Os aspetos que, genericamente, enunciámos ajudam-nos a compreender que se 

tem vindo a operar uma mudança sem precedentes, com vista a tornar a Europa mais 

competitiva e capaz de responder aos desafios que permanentemente lhe são impostos, 

em que o Ensino Superior tem um papel central. 
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Obviamente, Portugal não ficou indiferente a esta adaptação e, por isso, as 

instituições de Ensino Superior reestruturaram os ciclos de estudo, reconfiguraram os 

papéis atribuídos aos atores envolvidos nos processos de Educação e procuraram centrar 

o ensino no desenvolvimento de competências (C. M. Sá, 2010). Por conseguinte, 

também as estratégias de ensino foram alteradas, de modo a envolver mais os 

estudantes na sua aprendizagem, aumentando a sua parte de responsabilidade nesse 

processo. Aliás, o Decreto-Lei nº 74, de 24 de março de 2006 (Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, 2006) regulamentou essa mudança de um paradigma, em 

que o estudante era visto como um espetador passivo, que adquiria conhecimentos 

transmitidos pelos docentes, para um paradigma centrado no desenvolvimento de 

competências, que deveriam ser i) de natureza genérica (instrumentais, interpessoais e 

sistémicas) e ii) de natureza específica (relacionadas com a área de formação, sendo 

muito relevante o valor atribuído às componentes experimental e de projeto). 

Esta mudança de paradigma, que coloca o estudante no centro do processo, trouxe, 

naturalmente, novas exigências aos professores, mas também aos estudantes, que têm 

de se empenhar, envolver e responsabilizar pela sua aprendizagem. Por isso, os diplomas 

de final de curso não são apenas um documento formal, que atesta a formação de cada 

estudante. Espera-se que traduzam um conjunto de competências, alicerçadas em 

conhecimentos e atitudes, adquiridos através do trabalho por eles desenvolvido num 

contexto de ensino indagador e crítico (Alarcão, 2004). Mais do que conferir um grau 

académico, trata-se de dotar cada um das ferramentas necessárias para responder às 

mais diversas situações com que se irá deparar na sua vida ativa: “[...] a formação joga-se 

no equilíbrio entre a universalidade do conhecimento e a particularidade de cada 

situação” (Alarcão, 2004, p. 18). 

Na secção seguinte, iremos focar-nos na estruturação dos cursos de formação de 

professores, começando por uma breve perspetiva histórica. 

 

2.2.2.2. Na formação inicial de professores 

Na tradição anglo-saxónica, utiliza-se o termo educação (teacher education) ou 

treino (teacher training) para designar a formação de professores. Em países como 
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França, Itália e também Portugal, utiliza-se a expressão formação de professores, para 

designar, precisamente, a educação, a preparação ou o ensino dos professores (García, 

1999). 

Nem sempre a formação de professores foi uma prioridade dos sistemas nacionais 

de Educação. Em Portugal, como noutros países, nos anos 70 do século XX, a Educação 

caraterizava-se pela racionalização do ensino e pelo ensino e aprendizagem por objetivos. 

Os anos 80 foram marcados por reformas educativas centradas no currículo. Nos anos 90, 

valorizou-se, sobretudo, a organização, administração e gestão dos estabelecimentos de 

ensino. Para Nóvoa (2009), o século XXI parece ter voltado a colocar os professores no 

centro das preocupações de Educação.  

Esta evolução da conceção de Educação teve também influência no modo como a 

formação de professores era configurada. Durante muitos anos, esta teve uma 

configuração técnica, visando a “[...] preparação prévia para (formação inicial) e 

actualização de conhecimentos (formação contínua) [itálico do texto original]” (Roldão, 

2005, p. 11), o que a fazia ser alvo de críticas sobre a sua qualidade por diversos setores 

(Ponte, 2006). Até 1970, só havia formação específica para professores da Escola Primária 

e não era ministrada nas universidades, mas nas Escolas do Magistério Primário (Alarcão, 

1997). Só a partir de 1974 é que a formação de profissionais da Educação foi atribuída às 

instituições de Ensino Superior (universidades e escolas superiores de educação), 

oferecendo “[...] formação integrada de professores nas várias áreas disciplinares do 

ensino preparatório e secundário” (Alarcão, 1997, p. 163). A partir de 1986, as 

qualificações académicas e as profissionais passaram a ser conferidas por essas 

instituições, o que até aí não acontecia, e, a partir de 1997, as licenciaturas passaram a 

ser condição para lecionar, independentemente do nível de ensino (Formosinho, 2009a; 

Ponte, 2006). 

Atualmente, a habilitação para a docência depende de três etapas de formação (cf. 

Assembleia da República, 2005): i) a licenciatura (1º Ciclo de Bolonha), com 3 anos de 

duração, que perdeu o efeito profissionalizante, ii) o mestrado em Educação, com um 

forte referencial didático, pedagógico e profissional (primeira etapa do 2º Ciclo de 

Bolonha) e iii) um período de prática pedagógica supervisionada (segunda etapa do 2º 
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Ciclo de Bolonha) (Nóvoa, 2009; Pardal, Gonçalves, et al., 2011). Estas etapas estão 

organizadas, tendo em conta dois princípios: i) os professores são responsáveis pela 

Educação de crianças, jovens e adultos nas instituições de ensino e ii) a sua atividade é 

legitimada pela legislação em vigor, que define a natureza, os objetivos e os planos 

curriculares (Ponte, 2006).  

No que concerne particularmente à formação inicial de educadores de infância e de 

professores do 1º CEB, nos anos 80, a Universidade de Aveiro foi pioneira na oferta de 

cursos de educadores de infância e de professores para o 1º ciclo do ensino básico, 

conducentes ao grau de bacharel (Pardal, Gonçalves, et al., 2011). Só a partir de 1997, 

com a reformulação da Lei de Bases do Sistema Educativo (Assembleia da República, 

1997) é que esses cursos passaram a formar licenciados. Atualmente, devido à 

reformulação associada ao Processo de Bolonha, a formação para a docência divide-se 

em dois ciclos de estudos. A conclusão do primeiro ciclo de estudos – que corresponde à 

licenciatura em Educação Básica – permite ao estudante ingressar num segundo ciclo, 

conducente ao grau de mestre e que lhe confere habilitação profissional para a docência, 

sendo disponibilizados vários perfis. 

Esta evolução no modo de entender o professor e a sua atividade teve obviamente 

repercussões na formação de professores, etapa à qual, atualmente, se reconhece grande 

relevância. Entende-se que estes só poderão desempenhar o seu papel com qualidade e 

competência, se tiverem uma formação que os prepare para serem bons profissionais, 

habilitados com as competências que lhes correspondem. 

Nóvoa (2009) considera que, atualmente, o perfil de bom professor envolve: i) o 

conhecimento; ii) a cultura profissional, que permite ao professor compreender a 

instituição escolar, integrar-se na sua profissão, aprender com os pares; iii) o tato 

pedagógico, que envolve a relação e a comunicação; iv) o trabalho em equipa, que tem 

efeitos nos projetos educativos da escola; v) o compromisso social, fortemente associado 

ao respeito e à promoção dos princípios, dos valores, da inclusão social e da diversidade 

cultural. Em suma: “Ser professor implica saber quem sou, as razões pelas quais faço o 

que faço e consciencializar-me do lugar que ocupo na sociedade” (Coimbra, Ferreira, & 

Martins, 2001, p. 60). Portanto, a atividade docente pressupõe um saber profissional 
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complexo, que resulta da mobilização, produção e utilização de saberes científicos, 

pedagógico-didáticos, organizacionais, técnico-práticos e sócio-críticos (Leitão & Alarcão, 

2006). Naturalmente, estes saberes devem ser organizados, integrados e adequados a 

cada situação de ensino e aprendizagem real.  

Nas últimas décadas, tem-se promovido uma formação científica e didática mais 

consistente e também se faz a apologia a uma abordagem mais prática. Esta dimensão 

prática é entendida como iniciação à prática profissional, em que o estudante acede a 

situações, nas quais pode observar, colaborar, intervir, analisar e refletir sobre situações 

educativas reais (Ponte, 2004, 2005).  

Esta visão é defendida em Portugal como noutros países. A título de exemplo, 

Nóvoa (2009) e os norte-americanos Cochran-Smith e Power (2010) consideram exemplar 

o modelo de formação de clínicos, por este se focar numa aprendizagem fortemente 

prática centrada no aluno. Nóvoa (2009) refere que esta formação tem em conta 

1) la forma en que se realiza la formación, a partir de la observación, del estudio y 
del análisis de cada caso; 2) la identificación de aspectos que necesitan profundizar 
en la teoría, en especial en cuanto a la posibilidad de distintos abordajes de una 
misma situación; 3) la existencia de una reflexión conjunta, sin confundir los 
papeles de cada uno (jefe del equipo, médicos, residentes, estudiantes en prácticas, 
etc.), pero intentando movilizar un conocimiento pertinente y 4) la preocupación 
por cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los servicios hospitalarios y la 
necesidad de introducir mejoras de diversa índole. (p.209). 
 
Portanto, também os programas de formação de professores deveriam ser mais 

focados na componente prática. Para isso, os professores experientes não podem 

continuar a ter um papel marginal nesta formação. Com base nestas reflexões e 

reportando-se às duas últimas etapas (mestrado e prática pedagógica supervisionada), 

Nóvoa (2009) propõe um modelo de formação de professores que: 

i) assuma uma forte componente prática, centrada na aprendizagem dos 

estudantes e no estudo de casos concretos, tendo como referência o trabalho 

escolar; em primeiro lugar, tal envolveria a referência sistemática a casos concretos 

(de fracasso escolar, problemas escolares ou programas de ação educativa, entre 

outros), sua análise e procura de soluções para os resolver, mobilizando 

conhecimentos teóricos; em segundo lugar, implicaria abordar os casos concretos 
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sob diferentes prismas (o papel dos indivíduos, o papel do contexto, etc.); em 

terceiro, estaria associado à procura de um conhecimento pertinente, que não 

fosse a mera aplicação prática de uma qualquer teoria; e, por último, promoveria a 

responsabilidade profissional, com vista à inovação; 

ii) passe a ser concretizada a partir de dentro da profissão, ou seja, baseada na 

aquisição de uma cultura profissional, em que os professores mais experientes têm 

um papel central na formação dos mais jovens; a formação de um professor só se 

cumpre com a integração numa cultura profissional e, neste contexto, cabe aos 

professores mais experientes e aos especialistas e instituições de acreditação e de 

avaliação de cursos um papel de relevo; 

iii) dedique atenção especial às dimensões pessoais da profissão docente, 

trabalhando a capacidade de relação e de comunicação; trata-se de elaborar um 

conhecimento pessoal (autoconhecimento) no interior do conhecimento 

profissional, e de encontrar o sentido da profissão, que não se resume, apenas, às 

dimensões técnica e científica; 

iv) valorize o trabalho em equipa e o exercício coletivo da profissão, reforçando a 

importância dos projetos educativos da escola; este conceito de professor coletivo 

emergiu no início do século XXI; atualmente, a complexidade do trabalho docente 

exige que se constituam equipas pedagógicas, de modo a integrar na cultura 

docente um conjunto de formas coletivas de produção e de regulação do trabalho; 

se entendermos que a escola é também lugar de formação de professores, de 

análise e partilha das práticas, então a experiência coletiva transformar-se-á em 

conhecimento profissional; por não haver respostas pré-estabelecidas para 

responder às dificuldades com que cada um se depara ao longo da sua profissão, é 

importante estabelecer uma ética profissional, que se constrói com diálogo entre 

todos os professores; para conseguir esta transformação, é necessário que os 

programas de formação promovam a colaboração; 

v) esteja marcado por um princípio de responsabilidade social, favorecendo a 

comunicação pública e a participação profissional no espaço público de Educação; 

se as escolas são lugares de comunicação e de relação, então é importante que elas 
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comuniquem também com o exterior, que os professores tenham voz pública e os 

programas de formação tenham de contemplar esta dimensão. 

Esta visão é partilhada por outros especialistas (Leitão & Alarcão, 2006), que 

reconhecem que o espaço de formação de professores é fundamental para o 

desenvolvimento de capacidades e de atitudes de análise crítico-reflexiva, de inovação 

pedagógica e de investigação. Este último aspeto é fundamental no 2º Ciclo de estudos. 

Se se espera que o futuro professor reflita sobre dificuldades da sua prática profissional, 

que se envolva em projetos da escola e que inove pedagogicamente com os pares, então 

terá de ter uma preparação prévia à investigação educacional (Ponte, 2005). A formação 

de professores é o espaço adequado para essa iniciação (especialmente o 2º Ciclo de 

estudos), de modo a preparar o futuro docente para fazê-lo autonomamente, refletindo, 

assim, sobre a sua atividade. 

É, também, importante formar estes estudantes para compreenderem 

cientificamente as situações com que se deparam, para poderem agir 

fundamentadamente e não por mera constatação de senso comum. O ensaio e a análise 

dessas situações debatidos com os colegas (quer de formação, quer de trabalho) poderão 

ajudar a avaliar a (in)adequação das práticas de ensino utilizadas, identificando 

colaborativamente novas e outras soluções (Roldão, 2000). Portanto, a formação inicial é 

um espaço privilegiado para que o futuro profissional de Educação: i) compreenda e 

analise situações de ensino, ii) decida, iii) colabore, iv) avalie a ação, v) saiba, descreva, 

investigue e questione as práticas no plano curricular (Roldão, 2000, 2005).  

Assim, espera-se que a formação inicial prepare o futuro professor para promover 

aprendizagens de qualidade, manter uma relação com a comunidade educativa, 

participando ativamente no seu desenvolvimento e procurar permanentemente melhorar 

o seu desempenho profissional “[...] em função do desenvolvimento científico e 

tecnológico e das necessidades da sua prática, reflectindo, investigando e colaborando 

com outros profissionais” (Ponte, 2006, p. 3). As práticas levadas a cabo por estes futuros 

professores irão, certamente, influenciar o desempenho dos alunos: “[...] mais e melhor 

conhecimento disciplinar e didáctico do professor geram melhores práticas de ensino na 
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sala de aula e, consequentemente, mais e melhores aprendizagens dos alunos.” (Sim-Sim, 

2012, p. 13). 

É evidente que o professor não vai sair da instituição de Ensino Superior preparado 

para responder a todas as exigências com as quais se vai deparar ao longo da sua 

atividade, mas espera-se que a formação inicial lhe permita conhecer “[...] os elementos 

fundamentais do seu campo de trabalho, de modo a poder encetar, com a necessária 

confiança, o seu percurso profissional” (Ponte, 2006, p. 10). Essa formação não se esgota, 

obviamente, na formação inicial: “Formação inicial e formação contínua assumem-se, 

assim, como componentes nucleares do desenvolvimento profissional e da mudança ou 

inovação das práticas curriculares” (Simão, Flores, Morgado, Forte, & Almeida, 2009, p. 

63). No fundo, a formação inicial funciona como porta de entrada para a profissão e 

deverá ser complementada, ao longo do seu exercício, em momentos de formação formal 

(contínua e especializada) e informal (encontros, projetos, trocas de experiências) (Ponte, 

2005).  

Sobretudo, defende-se que uma formação de qualidade possibilita que o futuro 

professor perceba qual é o seu campo de atuação e a sua responsabilidade e aprenda a 

partilhá-la com os pares, com os quais deverá discutir e fundamentar os meios e os 

materiais adequados a cada situação de ensino (Roldão, 2000). O trabalho de colaboração 

com os pares assume uma relevância fundamental. 

Apesar de se ter vindo a promover modalidades de trabalho em que impera a 

colaboração entre os estudantes de formação inicial, a verdade é que a sua avaliação 

recai mais sobre os produtos (trabalhos apresentados pelos alunos) do que sobre o 

processo colaborativo e as competências que ele pode ajudar a promover (L. Santos et al., 

2008). Para alterar esta tendência, é importante promover atividades que consumam 

menos tempo e exijam mais responsabilidades na procura e organização de informação (I. 

Martins, 2006), na construção de conhecimento e no desenvolvimento de competências. 

Deverá implicar uma diminuição de sessões presenciais, aumentando “[...] outras formas 

de contacto em horários flexíveis e formatos mais abertos, por exemplo com o uso de 

plataformas de comunicação on-line” (I. Martins, 2006, p. 8).  
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Em suma, a formação inicial, como a formação contínua, são os lugares 

privilegiados de promoção da colaboração, que, se for vista como relevante pelos futuros 

profissionais da Educação, poderá vir a ser adotada ao longo do futuro profissional. 

 

2.3. Sintetizando 

Neste capítulo, procurámos compreender o modo como se desenvolve a 

colaboração, sobretudo entre profissionais da Educação. Para isso, começámos por 

descrever brevemente o contexto em que atualmente a colaboração tem lugar: numa 

sociedade onde a comunicação e o fluxo de informação é facilitado pelo acesso livre e 

gratuito a ferramentas que o possibilitam. Estes mais recentes modos de aproximar 

pessoas e lugares em torno de interesses comuns levaram a uma reconfiguração dos 

modos de ensinar e de aprender e dos lugares em que se constrói conhecimento.  

O desenvolvimento de competências também já não é exclusivo do espaço escolar e 

o professor tem agora de se preocupar com os novos desafios que os seus alunos e os 

diferentes contextos de aprendizagem em que estes se movem lhes trazem diariamente 

(cf. Attwell, 2008; A. Moreira, 2008; O’Reilly, 2005). Para isso, é importante que o 

profissional da Educação se una e trabalhe colaborativamente com aqueles com quem 

partilha finalidades comuns, de modo a melhorar as suas práticas e adaptá-las a esses 

desafios (cf. Gros, 2004; Hargreaves, Lieberman, Fullan, & Hopkins, 2005; Lieberman & 

Wood, 2002). 

Para nos situarmos na colaboração, distinguimos colaboração de cooperação e 

privilegiámos a primeira, por ser a modalidade que traz mais potencialidades ao trabalho 

conjunto (Boavida & Ponte, 2002; Canha & Alarcão, 2008; Coutinho & Junior, 2007a; 

Deaudelín & Nault, 2003; Harasim et al., 1995; Meirinhos, 2006). 

Detivemo-nos depois na colaboração docente e, mais concretamente, no contexto 

português, que sofreu mudanças formais, decorrentes da implementação do processo de 

Reorganização Curricular do Ensino Básico (Abrantes, 2001). Com efeito, o currículo foi 

reconfigurado e passou a caber ao professor e à Escola adaptá-lo às necessidades 

concretas dos seus alunos. Uma adaptação efetiva não podia resultar apenas do trabalho 

de cada professor individualmente. A reunião entre pares para colaborar no sentido de 
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responder às dificuldades detetadas favorece o trabalho para a concretização de 

finalidades comuns e não fragmentárias (Esteves, 2002; Peralta, 2002; Roldão, 1999, 

2007). 

Foi neste contexto que quisemos compreender o que move os professores a 

colaborar, como se processa essa colaboração e quais são as finalidades que esta 

modalidade permite alcançar. Percebemos que a constituição de um grupo ou de uma 

comunidade de professores depende da partilha de finalidades comuns (Darling-

Hammond & Richardson, 2009; Fullan & Hargreaves, 2001; Hargreaves, 1998; Hernández, 

2007; Sawyer & Rimm-Kaufman, 2007) e que é precisamente no seio desses grupos 

colaborativos que ocorrem as aprendizagens e a construção de conhecimento (Alarcão, 

2010; Andrade, 2008; Illera, 2007; Wenger, 1998). 

Relativamente ao processo colaborativo notámos que incluía diferentes 

caraterísticas: i) interdependência forte, ii) compromisso e disposição para a crítica e 

aperfeiçoamento coletivo, iii) partilha, iv) segurança, v) confiança, vi) reciprocidade 

positiva, vii) apoio, viii) responsabilidade partilhada, ix) mutualidade, x) reflexão, xi) 

interação, xii) diálogo, xiii) negociação (Canário, 2008; Esteves, 2002; Fullan & Hargreaves, 

2001; Hargreaves, 1998; Hernández, 2007; J. Á. Lima, 2002; Li-nan & Jian-feng, 2010; 

Roldão, 2007). 

Ao nível das finalidades que a colaboração permite alcançar, defendemos que os 

resultados específicos dependem do próprio grupo colaborativo e de vários fatores 

envolvidos. Considerámos, portanto, que apenas poderíamos apontar finalidades, como: 

i) aproximação entre a Escola e a comunidade, ii) inovação pedagógica, iii) acesso a novas 

ideias, iv) novas formas de ver a realidade, v) construção de conhecimento coletivo, vi) 

investigação, vii) desenvolvimento profissional, viii) construção e desenvolvimento do 

currículo, ix) melhoria das práticas, x) melhoria da aprendizagem dos alunos, xii) 

implementação de mudanças (Fullan & Hargreaves, 2001; Hernández, 2007; J. Á. Lima, 

2002; A. Williams et al., 2001). 

Apesar destas potencialidades, a colaboração pode ser inibida por alguns fatores:  
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i) o individualismo (Bartolomeu & Sá, 2008; Bizarro & Sá, 2009; Chagas, 2002; Fullan 

& Hargreaves, 2001; Hargreaves, 1998; Hernández, 2007; Pérez-Gómez, 2001; 

Perrenoud, 2002; Roldão, 2007; Sawyer & Rimm-Kaufman, 2007); 

ii) a colegialidade (Deaudelín & Nault, 2003; Fullan & Hargreaves, 2001; Hargreaves, 

1998; Hernández, 2007; J. Á. Lima, 2002; Pérez-Gómez, 2001; Roldão, 2007; Sawyer 

& Rimm-Kaufman, 2007; A. Williams et al., 2001); 

iii) e a balcanização (Fullan & Hargreaves, 2001; González, 2007; Hargreaves, 1998; 

Lieberman, 2000; J. Á. Lima, 2002; Pérez-Gómez, 2001; Sawyer & Rimm-Kaufman, 

2007). 

Apesar de estes fatores os poderem inibir a colaborar, na maior parte das vezes, 

devem-se à própria organização escolar e é o sistema de ensino que os impele a adotar 

essas modalidades de trabalho e a rejeitar a colaboração. 

Para que haja uma mudança efetiva, é necessário que o próprio sistema crie 

condições propícias à colaboração dos professores. As suas potencialidades justificam que 

se defenda com tanta energia a promoção da colaboração desde a formação inicial de 

professores. A propósito desta questão, refletimos sobre a natureza e a implementação 

do Processo de Bolonha (Bologna Declaration, 1999) e a adaptação do Ensino Superior às 

mudanças e às exigências que se têm operado, para defender uma adaptação dos cursos 

de formação de professores.  

Tem-se vindo a operar uma mudança de paradigma na formação de professores, 

agora mais centrada num efetivo desenvolvimento de competências, com vista à 

construção de um perfil de profissional de Educação mais preparado para responder às 

exigências com que se depara na sua atividade (Leitão & Alarcão, 2006; Nóvoa, 2009; 

Ponte, 2006; Roldão, 2005). Defende-se, portanto, uma formação com uma vertente 

fortemente prática (Cochran-Smith & Power, 2010; Nóvoa, 2009; Ponte, 2005), não 

descurando, obviamente, as componentes científica e didática, para que os futuros 

professores possam compreender cientificamente as situações educativas em que estão 

envolvidos (Leitão & Alarcão, 2006; Nóvoa, 2009; Ponte, 2005, 2006; Roldão, 2000, 2005). 
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2.4. Considerações finais 

Retomamos a citação de partida deste capítulo, da autoria de Estrela (1994), que 

defendia que a qualidade do sistema educativo dependia da qualidade dos professores. 

Sendo estes atores importantíssimos na formação dos indivíduos, é fundamental que 

contribuam para uma Educação eficiente e adaptada à realidade que se vive atualmente. 

Para ser consequente, esse contributo terá de ser construído colaborativamente, porque 

dessa forma será mais rico e mais informado.  

A promoção (e não a sua imposição) da colaboração desde a formação inicial 

poderá constituir-se como oportunidade para os futuros professores a valorizarem e a 

adotarem nas suas práticas. Essa promoção poderá ser favorecida pelo recurso a 

instrumentos tecnológicos, que os estudantes já utilizam na sua vida fora do contexto 

académico e que são valorizadas por eles por serem colaborativas. De facto, as 

ferramentas disponíveis na web social promovem práticas colaborativas e, pelas suas 

potencialidades educativas, podem ser também utilizadas na formação inicial, para 

envolver os estudantes em experiências deste tipo, de modo a levá-los a colaborar.  

Dias (2013) reflete, precisamente, sobre as possibilidades destes ambientes de 

colaboração para a própria inovação pedagógica: 

As dimensões exploratórias e de proximidade, de inquirição e relacionais são 
construídas no âmbito da participação, partilha e colaboração, as quais caraterizam 
as formas e procedimentos para a mediação social e cognitiva das aprendizagens 
realizadas em rede, e constituem os percursos a desenvolver para a cenarização da 
inovação pedagógica nas comunidades emergentes para a educação aberta e em 
rede. (p.8). 
 
Partindo desta reflexão, iremos debruçar-nos sobre a era da web social e os novos 

cenários educacionais no capítulo que se segue. 
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CAPÍTULO 3 – Era da web social e novos cenários educacionais: entre oportunidades 

de coconstrução de conhecimento 

 

What has caused knowledge to leave the safe, trusted 
spaces of generations past? (Siemens, 2006, p. 4). 

 

O primeiro quartel do século XXI está definitivamente a ser marcado pelas 

alterações trazidas pelo mundo digital em que vivemos e que têm vindo a alterar hábitos 

e competências exigidas ao cidadão, formas de acesso ao conhecimento e de construção 

deste e modalidades de trabalho, logo também abordagens e paradigmas educacionais. 

Os espaços virtuais invadiram a vida dos indivíduos e, atualmente, é difícil conceber o 

mundo sem acesso a esses ambientes. Eles permitem reunir pessoas de culturas tão 

diferentes quanto distantes e que, provavelmente, jamais teriam oportunidade de 

comunicar, se não fossem as potencialidades das tecnologias digitais, que ultrapassam os 

limites do espaço e do tempo. Essa partilha de visões particulares do mundo enriquece os 

indivíduos e, com eles, a própria sociedade, que, mais informada e plural, detém mais e 

melhor conhecimento e – espera-se – estará mais ciente do caminho a seguir para um 

maior desenvolvimento. 

Nesta linha, entende-se que o conhecimento reside na coletividade, alimentando 

uma verdadeira inteligência coletiva (Lévy, 1998), pelo que ninguém sabe tudo e todos 

sabem alguma coisa. A rápida difusão da informação e do conhecimento, a sua partilha, 

reinvenção personalizada e (re)difusão, através dos espaços virtuais, torna impossível que 

um mesmo indivíduo retenha tudo o que é de seu interesse, apesar do acesso fácil e livre. 

Por isso, é fundamental que se ligue a outros com quem partilha interesses, para que 

possa participar ativamente num mundo em rápida e permanente mudança. Existem 

sempre novos assuntos a explorar, gerando novas aprendizagens, pelo que é necessário 

estar constantemente ligado e colaborar, partilhando informação, construindo 

conhecimento e desenvolvendo competências.  

Para apoiar esta realidade, a web social dispõe de uma vasta gama de ferramentas 

gratuitas, disponíveis online e muito fáceis de utilizar, que favorecem a criação e o 

desenvolvimento de redes de indivíduos, que partilham os mais variados interesses e se 
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unem para produzir conhecimento individual e coletivo e desenvolver competências, em 

suma, para aprender. 

A Educação não é indiferente ao curso da evolução tecnológica e tem vindo a 

adaptar-se a esta realidade. Mais concretamente, no Ensino Superior, são vastos os 

relatos de experiências educacionais8 em que se utilizam ferramentas da web social para 

colaborar e, assim, aprender. 

É sobre estas questões que nos iremos debruçar ao longo deste capítulo. 

Começaremos por procurar uma clarificação do conceito de web social, para, de seguida, 

nos centrarmos no seu papel no campo da Educação e, particularmente, no Ensino 

Superior e na formação inicial de professores. Daí seguimos para a identificação de 

ferramentas colaborativas da web social com potencialidades para o Ensino Superior, 

focando-nos nos fóruns de discussão online e em modelos de análise de atividades 

colaborativas que são promovidas nesses espaços. Terminaremos com uma síntese deste 

capítulo e algumas considerações finais. 

 

3.1. Web social: procurando uma convergência concetual 

Para compreendermos do que falamos, quando nos referimos à web social, é 

importante perceber como é que a literatura da especialidade tem entendido este 

conceito, pois é comum fazer-se a distinção entre a web 1.0 e a web 2.0.  

A primeira geração da web (designada por web 1.0) ganhou popularidade no início 

dos anos 90 do século XX e favoreceu o acesso à informação de forma unidirecional 

(Rosen & Nelson, 2011): era estática, funcionando como uma fonte de informação, em 

cuja construção o utilizador não participava, podendo apenas procurá-la, recebê-la e lê-la 

(Hargadon, 2009). A segunda geração da web deu ao utilizador a possibilidade de 

participar na (co/re)criação de conteúdos (O’Reilly, 2005) e a valorizar os denominados 3 

Cs: contribuir, colaborar, criar (Hargadon, 2009).  

Sir Tim-Berners-Lee, o inventor da web, considera não haver grande sentido na 

distinção entre as duas gerações da web, pois, quando a criou, pensou-a também com o 

                                                           
8 Na aceção de Garrison e Anderson (2003, p. 13), uma experiência educacional tem dois propósitos: “The 
first is to construct meaning (reconstruction of experience) from a personal perspective. The second is to 
refine and confirm this understanding collaboratively within a community of learners”.  
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objetivo de pôr as pessoas em contacto, através de um espaço interativo. Por isso, a web 

2.0 seria, apenas, uma evolução natural da abordagem interativa da web 1.0 e não a 

substituição de uma por outra (P. Anderson, 2007). Como se iniciou, então, esta 

classificação que distingue duas gerações da web? 

A origem do termo web 2.0 é atribuída a Dale Dougherty, vice-presidente da 

O’Reilly Media Inc., que, em 2004, na O’Reilly Media Web 2.0 Conference, o submeteu a 

discussão (O’Reilly, 2005). Surgiu no título da conferência, designando uma plataforma, 

um conjunto de aplicações da internet (Graham, 2005). Na altura, era apenas um nome 

apelativo, sem significado específico. Logo depois, começou a ganhar uma definição mais 

orientada para a mudança que se vivia na internet e a espalhar-se rapidamente (Graham, 

2006). 

Com o artigo What is web 2.0? (O’Reilly, 2005), o fundador da O’Reilly Media Inc. 

marcou o início da concetualização da web 2.0. Considerava-a como um software social, 

que utilizava a internet como plataforma e que possibilitava que várias ferramentas 

estivessem interconectadas de forma a promover a comunicação e a partilha entre os 

indivíduos.  

Esta facilidade de acesso à informação através da tecnologia e, particularmente, a 

filosofia open source trazida pela web 2.0, criou uma nova figura de utilizador, a do 

prosumer, ou seja, um utilizador simultaneamente consumidor (consumer) e produtor 

(producer) de informação (Tapscott & Williams, 2008). A assunção desta função de 

prosumer implica que um indivíduo crie conteúdos passíveis de serem 

(re)utilizados/(re)configurados por outros e que ele próprio também use conteúdos 

gerados por outros. A partilha e a colaboração são centrais na geração de conteúdos. 

A web 2.0 é, então, utilizada para criar e partilhar informação e conhecimento e não 

serve, apenas, como repositório de informação que outros disponibilizam, como sucedia 

com a ainda rudimentar primeira geração da web (Adams, 2004; Downes, 2008). Está 

permanentemente online e vive dos contributos dos utilizadores, que não são meros 

recetores passivos, mas estão sempre em atividade, contribuindo para o fluxo de 

informação (Tzeng et al., 2009). Os utilizadores podem estar conectados a qualquer hora, 

em qualquer lugar, independentemente da sua localização geográfica, e a interatividade 
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possibilitada pelas ferramentas disponíveis impele-os a criar os seus próprios conteúdos e 

a usar os criados por outros participantes, sem necessidade de conhecer linguagem de 

programação ou de ter na sua posse equipamento especializado para o fazer, a não ser o 

computador pessoal (Olaniran, 2009), o dispositivo móvel, o tablet, com acesso à 

internet. 

A web 2.0 é, então, um mundo de possibilidades para diferentes áreas, para 

diferentes propósitos (P. Anderson, 2007):  

i) envolve os indivíduos na produção de conteúdo entre pares; 

ii) os utilizadores geram conteúdos e eles são aproveitados pela rede 

(crowdsourcing); 

iii) dispõe de um sistema de categorização criado pelos próprios utilizadores, com a 

marcação da informação através de tags, que é aproveitado pela rede (folksonomy); 

iii) gere dados em incremento permanente; o caso mais paradigmático é o da 

Google, que, face ao enorme volume de informação disponível, procura geri-la em 

função dos comportamentos dos seus utilizadores; 

iv) dispõe de um sistema de participação, o que implica que as aplicações se 

adaptem aos comportamentos dos utilizadores, portanto, quanto maior for o 

acesso, mais a aplicação se pode aproximar daquilo que os seus utilizadores 

procuram; deste modo, a interação do utilizador com a rede é central em todo o 

processo de geração e gestão de conteúdos. 

Esta interatividade proporcionada pelo software social oferecido pela web 2.0 torna-a 

plena de possibilidades de partilha e de colaboração na construção e difusão dos 

conteúdos. Esse caráter interativo e social faz dela a web social (Asselin & Moayeri, 2011).  

Falamos, então, em web social para nos referirmos a um espaço que oferece 

softwares sociais que gravitam em torno dela. Apesar de, atualmente, já se falar numa 

terceira geração da web, que oferece aos utilizadores ambientes virtuais imersivos, 

parece não haver fronteiras estanques entre as diferentes gerações da web, mas antes 

softwares que sofreram evolução, em função do próprio crescimento da rede, dos 

interesses dos utilizadores e, certamente, da evolução tecnológica.  
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Face a todas as potencialidades trazidas pela web social, cabe questionar: O que é 

que ela pode fazer por nós? Como podemos nós contribuir? Como pode servir os nossos 

interesses específicos? Como pode facilitar a Educação? É sobre estas questões que 

iremos refletir na secção seguinte. 

 

3.2. Papel da web social  

As tecnologias têm vindo a reconfigurar a forma como entendemos o espaço e o 

tempo. A ubiquidade é um conceito central: o indivíduo consegue virtualmente estar com 

toda a gente em toda a parte, em qualquer momento. 

Esta diluição de fronteiras espaciais e temporais não surgiu com a web social, 

embora o seu aparecimento tivesse contribuído para as esbater ainda mais. As inovações 

nos transportes e nas comunicações, ocorridas a partir do final do século XIX, começaram 

a aproximar pessoas e lugares (Giddens, 1991) e essa evolução permitiu que o mundo 

fosse visto de forma global (McLuhan, 1964). A contínua evolução tecnológica contribuiu 

para que a informação e o conhecimento circulassem com mais facilidade e viessem a 

ocupar um papel central na sociedade. Termos como sociedade da informação, sociedade 

do conhecimento e sociedade em rede começaram a surgir e parecem não gerar consenso 

entre os investigadores que se debruçam sobre as mudanças decorrentes da massificação 

da tecnologia, dos média, do acesso à internet (G. Cardoso, 2006).  

Apesar desta falta de consenso, o importante a reter sobre as mudanças operadas 

nas últimas décadas reside no modo como se acede à informação na sociedade atual e se 

contacta com esta, já que a valorização do conhecimento originou “[...] uma nova forma 

de organização social na qual a produção da informação, o seu processamento e 

transmissão se tornam as fontes principais da produtividade e do poder em virtude das 

novas condições tecnológicas emergentes no actual período da história” (G. Cardoso, 

2006, p. 101). A transformação acontece à escala global e estende-se a toda a sociedade 

(Castells, 2010). 

Como é que estas transformações têm vindo a influenciar os alunos de hoje? 
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3.2.1. Na Educação 

As gerações que vivem estas transformações são, naturalmente, diferentes das 

precedentes. Essa realidade é ainda mais notória nas gerações mais recentes, que 

viveram toda a sua vida imersas nas tecnologias (Bennett et al., 2008) e que têm à sua 

disposição variadíssimas formas de aprender. Falamos em digital natives ou net 

generation: “[they] display complex learning styles that are shaped by the ubiquity, 

accessibility and ease of use of digital resources” (Redecker et al., 2009, p. 23). São 

aqueles alunos que conhecem e dominam a linguagem dos computadores, dos jogos e da 

internet, também conhecidos por native speakers of technology (Prensky, 2005).  

De facto, estes alunos acedem com naturalidade às ferramentas digitais disponíveis 

para os mais variados fins: “[they] are digitally literate, they think more visually and in a 

nonlinear manner, they practise multitasking and give preference to multimedia 

environments” (Redecker, 2009, p. 21). Convivem naturalmente com o mundo digital, 

conseguem fazer várias tarefas ao mesmo tempo, o que lhes permite responder ao 

elevado fluxo de informação, e identificam-se com estes ambientes virtuais. Aliás, os 

alunos de hoje procuram informação na web social, antes de a solicitarem ao professor e, 

muitas vezes, confrontam ambas as informações.  

Eles são aprendentes ativos, experientes e dependentes das tecnologias de 

comunicação para aceder à informação e interagir com outros. Portanto, aprendem 

muito para além dos muros da sala de aula ou do campus universitário. Estão 

permanentemente em contacto com os seus pares, necessitam de mais estímulos para 

não se distraírem, esperam feedback imediato e apropriam-se das ferramentas digitais 

que melhor responderem às suas necessidades.  

As ferramentas da web social podem, portanto, servir abordagens educacionais 

inovadoras e contribuir para a formação de cidadãos plenamente integrados na 

sociedade moderna, que saibam acompanhar e responder às mudanças que se operam 

permanentemente. As suas potencialidades (participação ativa, crítica entre pares, 

colaboração, partilha) coadunam-se com o que se pode entender por uma boa 

pedagogia: “[...] inquiry-based or problem-based learning, dialogic and collaborative 

learning, construtivism and active engagement” (Conole, 2010b, p. 142). Nessa medida, 
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evitando um espaço de Educação desfasado da realidade e dos desafios colocados ao 

cidadão da sociedade da informação, do conhecimento, da rede, é importante criar 

sinergias entre os espaços físicos escolares e os ambientes que os alunos já estão a 

utilizar (Vázquez-Bernal et al., 2010).  

Numa época em que a informação flui a todo o momento, em volume 

humanamente inacessível na sua totalidade, os aprendentes de hoje vivem num mundo 

com excesso de informação e a web convida-os a procurar, selecionar e a sintetizar a 

partir de múltiplas fontes, ao invés de uma única fonte de conhecimento, como os livros, 

o professor ou a televisão (Siemens, 2006). A Educação enfrenta o grande desafio de 

encontrar formas de promover nos alunos o desenvolvimento de competências de 

pesquisa, seleção, gestão, validação e (re)contextualização da informação (Attwell, 2008; 

A. Moreira, 2008; Redecker, 2009).  

Além destas competências de gestão de informação, os desafios da atualidade 

exigem outras, tais como (Redecker et al., 2009; Siemens, 2006): 

i) reflexão, crítica e avaliação – os indivíduos devem ter as competências 

necessárias para saberem identificar as oportunidades de realização pessoal e de 

aprendizagem, refletindo criticamente, quer sobre o conteúdo, quer sobre o 

processo de aprendizagem, reconhecendo as suas dificuldades e as suas conquistas; 

ii) colaboração e comunicação – os indivíduos devem ser capazes de comunicar com 

eficiência em diferentes situações, aceitando a diversidade e gerindo conflitos; tal 

implica interagir com outros em grupos heterogéneos, participando, dando e 

procurando apoio; 

iii) proatividade, atitude, inovação e criatividade – os indivíduos devem ser 

responsáveis pelo seu próprio processo de aprendizagem, de modo a, criativa e 

criticamente, desenvolverem as suas ideias em interação com outros, assumindo 

responsabilidade pelos seus atos e produtos. 

Para favorecer o desenvolvimento destas competências, os ambientes de aprendizagem 

terão de ser necessariamente abertos, flexíveis e interativos, possibilitando diferentes 

modos e estilos de aprendizagem (Coutinho & Junior, 2007a).  
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O Ensino Superior tem vindo a viver uma renovação, que procura aproximá-lo mais 

da realidade que os estudantes atualmente vivem e a implementação do Processo de 

Bolonha (Bologna Declaration, 1999) tem desempenhado um papel fundamental neste 

contexto, como vimos no capítulo precedente. As instituições de Ensino Superior em 

Portugal têm vindo a renovar-se em duas frentes:  

É neste contexto global de mudança que se enquadrou o designado “Processo de 
Bolonha”, o qual veio provocar grandes modificações no modelo organizacional da 
formação académica no Ensino Superior, com reflexos não apenas no seu modelo 
organizacional mas também nas perspectivas e abordagens pedagógicas adoptadas, 
[...]. (Gomes et al., 2011, p. 22). 
 

Essas mais recentes perspetivas pedagógicas têm vindo a incluir novos ambientes de 

aprendizagem, como veremos na secção seguinte. 

 

3.2.2. Na renovação do Ensino Superior 

O conhecido Processo de Bolonha espelha, precisamente, o reconhecimento de que 

o mundo da informação e do conhecimento se vem alterando. Como referimos no 

capítulo precedente, com Bolonha houve uma mudança, quer na organização do Ensino 

Superior, quer nos modelos de aprendizagem adotados.  

Em Portugal, o Decreto-Lei nº 42/2005 (Ministério da Ciência, Inovação e Ensino 

Superior, 2005) preconizou uma mudança nos paradigmas de formação e educação, 

pondo o estudante e as competências a desenvolver no centro do processo, de modo a 

prepará-lo para as diferentes etapas da sua vida. Não esquecendo o mundo digital em 

que vivemos, este mesmo diploma reconhece a necessidade de adaptação à sociedade 

moderna e aos recursos tecnológicos disponíveis.  

Para percebermos melhor como se tem processado essa adaptação, nas páginas 

seguintes, iremos refletir sobre a mudança de paradigmas educacionais, os novos 

ambientes de aprendizagem e as comunidades emergentes nestes contextos. 

 

 

 

 



93 
 

3.2.2.1. Mudança de paradigmas educacionais 

Sendo manifesta a necessidade de apostar em modelos de aprendizagem mais 

consentâneos com a realidade atual, no Ensino Superior, essa mudança começa a ser 

visível, como podemos perceber no quadro seguinte:  

 

Modelo tradicional Modelo emergente 

Comportamentos previsíveis 
Objetivos, manuais e testes concebidos com base 
no pressuposto de que todos os estudantes são 
iguais. 

Comportamentos imprevisíveis 
Caráter único e irrepetível de cada aluno e cada 
comunidade. 

Interações escassas 
Trabalho individual, interações hierarquizadas. 

Interações variadas 
Favorecidas pelos ambientes virtuais. 

Feedback limitado 
Oportunidades escassas de interação. 

Difusão da autoridade 
Descentralização das estruturas de decisão e 
aumento da colaboração. 

Centralização das decisões 
Estrutura hierarquizada, centrada no professor, 
detentor da informação e da interação. 

Autorregulação 
Sistema autorregulado, que aumenta consoante a 
interação. 

Fragmentação 
Devido à escassez de interações, o abandono do 
grupo por um estudante não afeta o resto do 
grupo. 

Individualidade 
Dado que o ensino é centrado nas interações e na 
partilha, se um estudante abandona o grupo, isso 
afetará todo a grupo. 

Quadro 2 – Evolução dos modelos de aprendizagem
9
 

 

Os modelos tradicionais de aprendizagem, como o cognitivista-behaviorista, 

centravam-se no docente, visto como a fonte do conhecimento, e, por isso, privilegiavam 

a transmissão do mesmo, impossibilitando a sua construção individual e social, e o 

feedback acontecia verticalmente (docente-estudante e estudante-docente) (Coutinho & 

Júnior, 2007). O professor criava os conteúdos, era a figura central do processo de ensino 

e aprendizagem e avaliava a capacidade de assimilar e reproduzir 

informação/conhecimento do estudante (T. Anderson & Dron, 2011).  

Já com o modelo construtivista (ou modelos de base construtivista), que defende a 

aprendizagem como processo de construção, a aprendizagem acontece em grupo, os 

indivíduos colaboram, através da discussão, da partilha de diferentes pontos de vista, 

com recurso a áudio, vídeo, web. As atividades de aprendizagem envolvem discussão, 

criação e construção e o professor é o mediador deste processo e não o transmissor de 

informação (T. Anderson & Dron, 2011). O estudante parte do seu conhecimento prévio e 

                                                           
9
 Quadro adaptado de Coutinho e Junior (2007a, p. 3). 
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confronta-o com novo, integrando-o. A colaboração e a autonomia são centrais na 

aprendizagem. 

Portanto, atualmente entende-se que o indivíduo aprende em interação com os 

outros e reconhecem-se potencialidades educativas aos ambientes virtuais que os 

estudantes já frequentam. O conceito de sala de aula como um espaço fechado, em que 

os estudantes se reuniam para interagir com o docente, começou a dar lugar a novos 

ambientes de aprendizagem, em que a utilização da internet tornou possível formas mais 

acessíveis de disponibilização de conteúdos, facilitando, também, o desenvolvimento de 

competências (Pombo, Loureiro, & Moreira, 2010). A aprendizagem assenta na própria 

rede de pessoas que nela participam:  

A reconfiguração dos espaços de aprendizagem em rede desenvolve-se através da 
convergência de interesses e objetivos, planos e ações de trabalho conjunto e 
colaborativo que se formalizam na participação e nas interações sociais e cognitivas 
entre os membros das comunidades. (Dias, 2013, p. 12). 
 
Estas mudanças trouxeram à discussão outras teorias de aprendizagem, como a 

teoria do conectivismo (Siemens, 2005), que defende que é a qualidade das ligações que 

o indivíduo é capaz de estabelecer (através de comunidades específicas, a partir de fontes 

diversificadas) que vai determinar a qualidade da sua aprendizagem. Na verdade, o 

indivíduo procura aperfeiçoar formas de aceder à informação, a partir da ligação às fontes 

que lhe forneçam aquilo de que necessita e também às redes e comunidades com os 

mesmos interesses. É através dessas redes a que acede, que constrói e dissemina 

conhecimento.  

O conhecimento pode ter início num indivíduo, num grupo, numa organização e, 

posteriormente, movimentar-se de acordo com as seguintes etapas (Siemens, 2006):  

i) cocriação, que implica criar a partir de/com o trabalho de outros; 

ii) disseminação, processo que permite à rede analisar, avaliar e filtrar os elementos 

relevantes; 

iii) comunicação de ideias-chave, que correspondem às que sobreviveram à etapa 

de disseminação e são agora difundidas pela rede; 

iv) personalização, que  corresponde à apropriação pessoal do conhecimento; 
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v) implementação, processo que implica a utilização dos conceitos e pode conduzir 

à sua alteração; na prática, podemos ver esta evolução, quando pomos uma 

mensagem online, recebemos feedback dos pares e a ideia é utilizada por outros e 

reelaborada, num ciclo incessante. 

Este fluxo de informação e a construção de conhecimento dele decorrente 

acontecem em redes, que podem ser externas ou internas (Siemens, 2005, 2006). Uma 

rede externa de conhecimento consiste num sistema organizacional constituído por nós, 

que pode corresponder a outros indivíduos, páginas, bibliotecas. O indivíduo constrói 

essa rede, recorre a ela para se atualizar, renovar e difundir conhecimento. As redes 

internas de conhecimento existem nos cérebros dos indivíduos e permitem-lhes 

apropriar-se do conhecimento e recorrer a ele quando necessitam.  

Para se compreender melhor como o indivíduo encontra e explora o conhecimento 

em rede, Siemens (2006) apresenta um caminho possível:  

i) tomada de consciência e recetividade – os indivíduos têm acesso a fontes de 

informação e dispõem de ferramentas que lhes permitem gerir a sua abundância, o 

que os leva a desenvolver competências nesse domínio; 

ii) formação de conexões – decorrentes de redes pessoais construídas pelos 

indivíduos; 

iii) contribuição e envolvimento – relacionadas com a participação do indivíduo na 

rede e dependentes dos seus contributos para a sua sobrevivência; 

iv) reconhecimento de padrões – decorrente da atividade do indivíduo na rede, que 

revela determinados padrões de comportamento; 

v) construção de significados – em função  da sua participação na rede, o indivíduo 

compreende significados, apropria-se deles e dá-lhes resposta; 

vi) praxis – associada à recriação da rede. 

Considerando esta perspetiva, percebemos que o conhecimento atualizado existe 

para além dos locais tradicionalmente concebidos para o alojar (livrarias, bibliotecas, 

museus, etc.). As escolas e as universidades, que foram concebidas para disseminar o 

conhecimento através desses locais físicos, precisam de responder ao seu permanente 

fluxo, que acontece muito para lá desses espaços (Siemens, 2006). A resposta não reside 
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na mera disponibilização de acesso a esses novos espaços onde a informação reside, se 

transforma, flui, onde o conhecimento se constrói e dissemina. Conhecer é muito mais do 

que deter informação, implica saber geri-la, ou seja (Siemens, 2006):  

i) saber sobre o que está a acontecer, mantendo-se atualizado; 

ii) saber fazer, isto é, resolver problemas, conceber projetos; 

iii) saber ser, logo usar o conhecimento a favor da ética, da moralidade, dos valores; 

iv) saber onde encontrar o conhecimento de que se precisa; 

v) saber transformar, para inovar, para melhorar. 

Portanto, a função das instituições de Educação é preparar para a realidade que se 

tem vindo a experienciar, o que se traduz na necessidade de acompanhar a mudança e na 

promoção do desenvolvimento de competências que possibilitem dar-lhe resposta. Por 

conseguinte, os papéis tradicionalmente atribuídos aos docentes e aos estudantes estão a 

alterar-se. O estudante constrói a sua própria rede e espera-se que consiga procurar o 

conhecimento que lhe permita responder às solicitações com que se depara (T. Anderson 

& Dron, 2011), o que implica que saiba servir-se de forma adequada de competências 

adquiridas e desenvolvidas. Ao professor compete criar condições para a aquisição dessas 

competências e promover o seu desenvolvimento.  

Nas últimas décadas têm surgido ambientes de aprendizagem renovados, graças ao 

aparecimento da web social, como veremos em seguida. 

 

3.2.2.2. Novos ambientes de aprendizagem 

Antes de compreendermos mais profundamente que tipos de ambientes surgiram 

com o uso das tecnologias de comunicação e, mais particularmente, com o uso da web 

social, cabe primeiro perceber como estão a ser utilizadas as tecnologias de comunicação 

nas instituições públicas de Ensino Superior. Foi o que um importante estudo 

desenvolvido na Universidade de Aveiro, intitulado TRACER – Mapear tecnologias da 

comunicação no ensino superior10, procurou perceber. Alguns dos seus resultados 

apontam para a (Ramos et al., 2014):  

                                                           
10 Cf. http://cms.ua.pt/TRACER/node/122  
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i) o moodle como a plataforma mais utilizada, coexistindo mesmo com outras 

plataformas similares; 

ii) a existência de um elevado número de cursos em formato online ou em formato 

blearning; 

iii) elevado uso por parte dos professores de tecnologias interpessoais e de gestão 

da aprendizagem institucionais; 

iv) do ponto de vista pedagógico, as plataformas online são as mais utilizadas para 

disseminar objetivos; 

v) as tarefas associadas ao uso das tecnologias de comunicação são vistas como um 

aspeto negativo por pouco menos de metade dos inquiridos;  

vi) a maior razão para utilizar as tecnologias de comunicação é motivar os 

estudantes para a aprendizagem e para inovar práticas de ensino. 

Portanto, percebemos por estes resultados que atualmente existe uma crescente 

utilização das tecnolofias de comunicação no Ensino Superior. Essa realizade coincidiu 

com a emergência de ambientes de aprendizagem virtuais, também designados por 

virtual learning environments (VLE) ou learning management systems (LMS). Trata-se de 

software, que gere interações online de vários tipos entre estudantes e docentes/tutores 

que o utilizam: “[...] provided a worthy solution that, in a brief review, allowed teachers 

to monitor the development of procedures for student learning and to implement 

evaluation mechanisms to moderate the interactions within an authentication-based 

technological system” (Pais et al., 2011, p. 310). Trata-se, portanto, de ambientes em que 

o docente pode orientar o processo de aprendizagem do estudante e avaliá-lo.  

Apesar desta aparente semelhança entre LMS e VLE, Jesus e Gomes (2014) 

defendem que este último termo é mais lato, podendo, mesmo, ultrapassar recursos 

habitualmente associados ao LMS:  

O termo de Ambiente Virtual de Aprendizagem é porventura mais abrangente pois 
não se limita à mera estrutura fornecida por um Learning Management System, mas 
tem presente e considera a influência fundamental do modelo de organização e da 
abordagem pedagógica desenvolvida pelo docente, podendo também, do ponto de 
vista das tecnologias e serviços de suporte, incluir outros recursos que não 
exclusivamente os adstritos ao LMS adotado institucionalmente. (p. 271). 
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Centrando-se nas potencialidades dos VLE, Brown (2010) explica por que motivo a 

web 2.0 pode ser mais popular do que estes ambientes, através de um quadro 

comparativo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Comparação das caraterísticas de VLEs e da web 2.0
11

 

 

Comparativamente aos VLE, a web 2.0 é mais popular entre docentes e estudantes, 

porque o acesso é livre e permite facilmente aceder, colocar e/ou alterar conteúdos, além 

de ser gratuita e de não exigir uma formação específica para nela trabalhar, pois é 

bastante intuitiva. Além disso, o utilizador movimenta-se mais autonomamente. Pelo 

contrário, com os VLE, os estudantes sentem que é a instituição/docente que controla o 

seu espaço de aprendizagem, que é estático e pré-determinado (Downes, 2011). A web 

social é mais sensível ao indivíduo e às suas competências e permeável às intenções de 

docentes e estudantes. É este potencial que lhe permite alterar a natureza do ensino e da 

aprendizagem. O utilizador pode assumir-se como prosumer e, particularmente, no 

campo educacional, este papel assume especial relevância:  

This raises important issues about traditional producer and user roles, creating a 
new “prod-user” identity where content and opinion are freely shared between 
peers. This raises import issues about traditional learner-teacher relationships, 
ownership of lecture content, and of control over the dialogue in a classroom. 
(Brown, 2010, p. 6). 
 

Com o recurso à web social, o aprendente é livre de criar o seu próprio ambiente de 

aprendizagem, controlando-o como quiser e criando o seu próprio personal learning 

environment (PLE).  

                                                           
11 Brown (2010, p. 6). 
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Ainda não foi possível chegar a um consenso relativamente à definição deste 

conceito de PLE, que ora se centra na instrumentalização do ensino e aprendizagem, ora 

se centra mais no indivíduo:  

On the one hand, there is a group of authors who place the PLE at a level of (re) 
instrumentation of teaching and learning. All questions related to customization, 
selection, adaptation, separation of form and function tend to be discussed almost 
exclusively in relation to the current state (or emergent) patterns of Web services or 
even applications. On the other hand, other perspectives explore a more humanistic 
approach, showing concern for the individuals (or groups of individuals) gaining 
control over their learning activities (formal and non-formal). (Pais et al., 2011, p. 
312). 
 
Os PLE não são todos iguais (Pais et al., 2011), mas antes criados e adaptados pelos 

indivíduos consoante as circunstâncias, as pessoas envolvidas, as ferramentas e os 

propósitos. Trata-se de um espaço pessoal de aprendizagem, em que os indivíduos 

interagem com o objetivo de aprender, através de diferentes ferramentas que eles 

mesmos controlam (Siemens, 2007), e é, por natureza, informal (Attwell, 2009). O 

aprendente surge no centro de todo o processo de aprendizagem, sendo responsável 

pela sua gestão (Downes, 2005).  

Os PLE não são espaços pré-determinados pela instituição ou pelo docente. Isso não 

significa que as instituições de Ensino Superior não possam fornecer tecnologia que 

suporte a construção de um PLE pelo estudante, como é o caso do Sapo Campus na 

Universidade de Aveiro: “[...] plataforma suportada institucionalmente pela Universidade 

de Aveiro, baseada nas ferramentas sociais da Web 2.0 e que permite a comunicação e 

partilha de diversos conteúdos entre os membros da comunidade académica e com os 

membros externos a essa comunidade” (C. Santos et al., 2011, p. 78). 

Qualquer que seja o tipo de ambiente, estaremos em presença de e-learning, 

modelo de ensino e aprendizagem que veio criar novas oportunidades, quer para as 

instituições, quer para os estudantes (Wagner, Hassanein, & Head, 2008), permitindo 

que, mesmo distantes, possam aprender em conjunto. Na verdade, as raízes do e-learning 

atual situam-se na educação a distância, que permitia que estudantes de zonas distantes 

– normalmente rurais – pudessem ter acesso ao Ensino Superior. 
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Desde esse tempo, a educação a distância evoluiu muito (Gil, 2008; Gomes, 2003, 

2008a; M. Pinto et al., 2012) e é comum datar-se esses momentos distinguindo-os em 

gerações, ainda que o progresso não tenha acontecido de uma forma linear e que não 

tenha sucedido propriamente uma suplantação de uma geração pela outra (Garrison & 

Anderson, 2003): 

i) começou por se constituir como ensino por correspondência, a partir da segunda 

metade do século XIX, pois o estudante recebia conteúdos pelo correio; esta 

comunicação era desfasada no tempo e recorria quase em exclusivo à linguagem 

escrita; 

ii) foi revolucionada pela televisão e pela rádio, a partir da década de 70 do século 

seguinte, mas a comunicação continuava a ter apenas uma via, cabendo ao 

estudante o papel de recetor de conteúdos; eventualmente, este podia utilizar o 

telefone para receber apoio específico; recorria-se à linguagem escrita, áudio e 

vídeo ou à sua combinação; 

iii) mais tarde, beneficiou do aparecimento do computador e da introdução do 

email, do CD e do DVD, no seu circuito; esses meios vieram favorecer uma maior 

interação entre o docente e o estudante e entre os estudantes; 

iv) no final do século XX, estendendo-se até hoje, com o incremento das 

ferramentas da web social, surgiu o e-learning, que recorre a ambientes virtuais 

especificamente pensados para suportar o ensino e aprendizagem (o caso dos VLE 

ou LMS, como o Moodle12), ou a diferentes ferramentas disponíveis gratuitamente 

na web (o caso dos PLE, com recurso a blogues, wikis, fóruns de discussão online, 

etc.), consoante as finalidades que se pretende alcançar; 

v) atualmente, existem, ainda, outras possibilidades de o aprendente estar 

ativamente ligado à rede, como é o caso do telemóvel e dos ambientes imersivos 

(por exemplo, o Second Life13). 

O e-learning permite que estudantes e docentes, mesmo que geograficamente 

dispersos, possam comunicar e aprender em colaboração: 

                                                           
12

 Tal como a Universidade de Aveiro, muitas universidades utilizam o Moddle (http://moodle.ua.pt/). 
Tratando-se de um VLE, como já antes descrevemos, os estudantes, os docentes, a própria instituição 
acedem e disponibilizam conteúdos, comunicam, colaboram. 
13

 A Universidade de Aveiro está presente no Second Life, desde 2007.  
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Students can be involved in e-learning from distributed locations, as in distance 
learning, or from the same place, such as using a group support system in a 
classroom to work on an assignment [...]. E-learning applications also differ in the 
levels of collaboration that they involve. (Wagner et al., 2008, p. 27). 
 

Apresenta, portanto, grande flexibilidade, pois, na maior parte dos casos, não exige a 

presença simultânea dos intervenientes (Gomes, 2008b). Essa caraterística reveste-se de 

grande importância: “Flexibility can be seen as the major benefit of e-learning because it 

takes the advantage of taking class anytime anywhere i.e. education is available when and 

where is needed” (Gil, 2008, p. 2590). Este aspeto pode, também, ajudar a desinibir os 

estudantes, que, em circunstâncias de face-to-face, poderiam não se sentir à vontade 

para comunicar abertamente: “Although students find increased personal support and 

camaraderie in a face-to-face context, it can also inhibit discourse” (Garrison & Vaughan, 

2008, p. 93). 

O e-learning não ocorre apenas à distância, podendo também ser utilizado em 

modalidades de trabalho em sala de aula, com a presença física dos estudantes e dos 

docentes: 

Há diferentes formas de eLearning que podem ter lugar no mesmo espaço físico e 
em salas de aula ditas tradicionais quando, por exemplo, nesses espaços são 
utilizados computadores, quadros interativos ou outros meios tecnológicos para 
mediar o processo de ensino e aprendizagem. Neste caso, não há separação física 
nem temporal – características da EaD –, mas há a utilização de meios eletrónicos – 
característica primária do eLearning. (Lucas, 2012, p. 12). 
 

Os estudantes podem trabalhar juntos ou individualmente, através do recurso ao 

computador, ao quadro interativo, interagindo, colaborando. Desse modo, é possível, 

conceber o e-learning apenas como um complemento às atividades presenciais, como 

modalidade de ensino e aprendizagem inteiramente à distância, ou utilizando estas duas 

modalidades de forma complementar (Harasim, 2000; Redecker et al., 2009). 

Começam também a surgir outros cenários, em que qualquer professor, qualquer 

estudante pode aceder virtualmente a uma universidade e utilizar recursos educativos 

abertos disponibilizados. O relatório do Open e-learning Content Observatory (OLCOS) 

recomenda, aliás, que se reforcem e estendam recursos educativos deste tipo (open 

educational resources) (Geser, 2007). Esses conteúdos devem ter acesso livre, para 
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poderem ser reutilizados por qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, para 

atividades educacionais: “It is vital that we continue to explore possible synergies and 

sustainability strategies for all these current and future open education efforts and 

promote a “culture of openness” across boundaries and borders” (Iiyoshi & Kumar, 2008, 

p. 4).  

Atualmente, o volume de páginas e de materiais educativos disponibilizados 

gratuitamente na internet por instituições, organizações ou projetos educativos revela a 

crescente aposta em recursos educativos abertos. O modo como entendíamos o acesso a 

conteúdos educacionais tem vindo a alterar-se, à medida que o mundo digital e o acesso 

livre evoluem. É importante apoiar estas iniciativas, enriquecê-las e torná-las mais 

acessíveis, numa verdadeira promoção de uma cultura de abertura. Favorece-se a 

aprendizagem ao longo da vida e a criação de ambientes colaborativos de aprendizagem 

e oferece-se mais flexibilidade aos docentes e estudantes. Deste modo, promovem-se 

práticas de e-learning abertas, focadas na partilha e na colaboração.  

Esta tendência pode ir ainda mais longe, como é, atualmente, visível com os 

massively open online courses (MOOCs), que são a evolução da aprendizagem em rede. 

Trata-se da oferta de cursos online, que podem ser frequentados por milhares de pessoas 

ao mesmo tempo, a partir de suas casas, ao seu ritmo, com o seu próprio estilo de 

aprendizagem (Johnson et al., 2013). Esses cursos são gratuitos, isto é, só têm custos 

quando o estudante pretende obter um diploma. Universidades de relevância mundial, 

como o MIT (Massachusetts Institute of Technology), já oferecem cursos desta natureza.  

No entanto, o open source e a utilização da web social não têm só vantagens. 

Existem alguns constrangimentos, tais como (Redecker, 2009):  

i) a desigualdade no acesso e desenvolvimento de competências digitais (nem todos 

têm acesso à internet, nem todos têm as competências digitais necessárias para 

utilizar estas plataformas, …);  

ii) a possibilidade de plataformas livres passarem a ter custos (foi o caso do NING14, 

que inicialmente era gratuito e muito utilizado na Educação, passando depois a ter 

                                                           
14

 Cf. http://www.ning.com/ Ter deixado de ser gratuita levou-nos a alterar a previsão inicial de a 
utilizarmos neste projeto de doutoramento. Teremos oportunidade de o descrever no Capítulo 5 – 
Descrição do estudo e da metodologia de investigação adotada. 
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custos) ou serem descontinuadas (embora alguns administradores tenham o 

cuidado de avisar os utilizadores atempadamente, muitos não têm essa 

preocupação e perdem-se conteúdos aí gerados, interrompe-se todo o processo, tal 

como sucedeu com o meu-forum.net15);  

iii) as dificuldades de aceitação por parte dos docentes e necessidade de 

readaptação da sua formação.  

Quando não se verificam estes constrangimentos, o indivíduo pode estar 

permanentemente ligado à rede, para alargar e aprofundar a sua experiência de 

aprendizagem, testar novas ideias, ao partilhá-las com os membros de uma comunidade 

virtual, e receber feedback crítico e construtivo dos pares e dos docentes. Essas 

comunidades de indivíduos que se unem com um objetivo partilhado são muito comuns 

e, no Ensino Superior, elas não constituem exceção, como veremos seguidamente. 

 

3.2.2.3. Comunidades emergentes 

Vimos como a circulação de conhecimento numa rede de conexões faz com que 

este resida nos indivíduos, logo nas comunidades de que fazem parte. Para que cada um 

possa ter acesso a ele, partilhar o que possui e participar na (re/co)construção de mais e 

melhor conhecimento, deverá associar-se a outros indivíduos, com quem partilhe 

interesses e finalidades: “The learning process creates a bond between and among 

learners as their knowledge construction depends on each other’s contribution to the 

discussion” (Zygouris-Coe, 2012, p. 334). Pertencendo a uma comunidade, o indivíduo 

participa interessadamente na melhoria da aprendizagem desta, sem a qual não poderá 

enriquecer a sua própria. Logo, a aprendizagem acontece socialmente, o que “[...] 

enfatiza o carácter social e comunitário da aprendizagem e a importância dos diferentes 

contextos de socialização, ou de prática, como geradores dessa mesma aprendizagem” 

(Illera, 2007, p. 117).  

Deste modo, o sucesso da comunidade depende do sucesso de cada elemento, 

enquanto membro de um todo. Significa isto que não é a soma do que cada indivíduo 

                                                           
15

 Falaremos um pouco mais aprofundadamente desta situação, no Capítulo 5 – Descrição do estudo e da 
metodologia de investigação adotada. 
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sabe que permite que a comunidade evolua, mas o que a comunidade no seu todo é 

capaz de alcançar (Scardamalia & Bereiter, 2003).  

A definição de comunidade e a sua tipologia não são consensuais, de tal modo que 

não é raro haver designações diferentes para o mesmo tipo de comunidades e 

designações idênticas para comunidades que, na verdade, têm níveis de coesão 

diferentes. Face a esta dificuldade, Henri e Pudelko (2003) sugeriram alguns critérios para 

a sua distinção, partindo da teoria de aprendizagem social de Wenger (1998)16. 

Consideravam que as comunidades emergem quando vários indivíduos participam num 

projeto, num empreendimento comum, mesmo à distância. A comunidade define 

objetivo(s), escolhendo ferramentas de comunicação, criando um ambiente que a 

favoreça e adotando regras de funcionamento. Logo, é caraterizada pelo contexto social 

em que emerge e pela sua coesão.  

Nesta linha, Henri e Pudelko (2003) identificaram quatro tipos de comunidades, 

que surgem para concretizar um empreendimento comum e se distinguem pelo seu nível 

de coesão. Na figura seguinte são apresentados esses quatro tipos de comunidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Wenger (1998) defendia que o ser humano é intrinsecamente social, pelo que participa em comunidades, 
resultando daí uma aprendizagem socialmente construída. 
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Figura 2 - Comunidades emergentes em função do contexto social e nível de coesão
17

 

 

Partindo do nível mais baixo de envolvimento, surgem as comunidades de interesse, 

que correspondem a grupos de pessoas reunidas em torno de um tema de interesse 

comum. Os seus membros participam na comunidade com o objetivo de trocar 

informações, para obterem respostas a questões pessoais ou para melhorar a sua 

compreensão sobre um determinado assunto. Os participantes identificam-se mais com o 

tema de interesse do que propriamente com o grupo, uma vez que a sua atividade está 

mais focada na construção de conhecimento para uso pessoal do que na sua construção 

coletiva. A atividade social destas comunidades não pressupõe uma dinâmica 

colaborativa, para a concretização de objetivos comuns ou para a construção de 

conhecimento coletivo. Contudo, existe um envolvimento mínimo, de entreajuda, que 

leva frequentemente à necessidade de formalizar o conhecimento que resulta das 

interações sociais. A duração destas comunidades é variável: algumas surgem e 

desaparecem imediatamente, enquanto outras se desenvolvem durante vários anos. 

 As comunidades orientadas por objetivos formam-se por um determinado período 

de tempo, em torno de um interesse comum, como, por exemplo, a realização de um 

projeto. Estas comunidades são formadas por uma equipa de especialistas, contratados 

pelas suas competências, para atender a necessidades específicas, para resolver um 

problema particular ou para definir ou executar um projeto. O processo de aprendizagem 

                                                           
17

 Figura apresentada por Macário et. al. (2010) na 9th European Conference on e-Learning. 
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resulta da discussão das diferentes perspetivas, para chegar a um consenso. A sua 

permanência ao longo do tempo é determinada pela duração das tarefas propostas. 

A um nível superior de coesão social e de intencionalidade, emergem as 

comunidades de aprendizagem. Mais vocacionadas para contextos académicos de 

aprendizagem e formação, são constituídas por estudantes, formandos, professores de 

uma ou várias instituições, que podem estar geograficamente dispersas. A construção de 

conhecimento ocorre durante a realização dos projetos, através da negociação de 

significados ou da participação dos seus membros. A colaboração em que assentam estas 

comunidades promove a solidariedade no seio do grupo, a responsabilidade individual 

para com a comunidade. Nestes casos, a comunidade dura enquanto durar o 

programa educacional em questão. 

Nestas enquadram-se as comunidades de inquirição (comunnities of inquiry), que, 

apesar de não serem referidas por Henri e Pudelko (2003), mencionamos pela sua 

especial relevância em contexto de Ensino Superior. A expressão community of inquiry 

transporta um duplo sentido: 

Community, on the one hand, recognizes the social nature of education and the role 
that interaction, collaboration, and discourse play in constructing knowledge. 
Inquiry, on the other hand, reflects the process of constructing meaning through 
personal responsibility and choice.(Garrison & Vaughan, 2008, p. 9). 
 
Portanto, nestas comunidades, a interação e a colaboração são essenciais para 

analisar, construir e confirmar conhecimento. São constituídas por atores com papel 

central no processo de ensino e aprendizagem: “[…] teachers and students – the key 

participants in the educational process” (Garrison et al., 2000, p. 88). Criadas em 

ambientes virtuais de comunicação escrita assíncrona suportada por computador, 

possibilitam aprendizagens colaborativas de nível elevado (Garrison et al., 2000, 2001; 

Garrison & Arbaugh, 2007; Garrison & Vaughan, 2008), que implicam um processo de 

aquisição de competências de pensamento crítico, como criatividade, ou resolução de 

problemas (Garrison et al., 2001). Os envolvidos partilham experiências educativas, em 
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que re/coconstroem conhecimento, através da análise crítica de um assunto específico, 

num ambiente colaborativo e reflexivo (Garrison et al., 2001) 18.  

Efetivamente, nestas, como noutras comunidades, a colaboração é essencial: 

Collaboration in a community is characterized by participants who share a common 
goal, are at a similar level and can perform the same actions while working 
together; the interactions defined as collaborative have the possibility to influence 
the peers cognitive processes, to be negotiable and may produce 
misunderstandings [...]. (Oliveira, Tinoca, & Pereira, 2011, p. 1349) 
 

Esta dinâmica é visível, sobretudo, em comunidades mais coesas, tal como as 

comunidades de prática, também descritas por Henri e Pudelko (2003). São constituídas 

por indivíduos que exercem a mesma profissão e partilham as mesmas condições de 

trabalho. A comunicação entre os seus membros é facilitada pelo facto de partilharem o 

mesmo sistema de conhecimentos e de as interações estarem centradas nas suas práticas 

profissionais.  

Tendo-se dedicado à definição do quadro teórico subjacente às comunidades de 

prática, Wenger (1998) e colegas (Wenger, McDermott, & Snyder, 2002) consideravam 

que os membros destas comunidades procuravam aprofundar o seu conhecimento e 

melhorar a sua prática profissional, através da interação com os pares. Existem três 

elementos centrais numa comunidade de prática: i) domínio (partilha de problemas, 

interesses comuns), ii) comunidade (o grupo de indivíduos que interage, aprende em 

conjunto e desenvolve um sentimento de compromisso e responsabilidade partilhada) e 

iii) prática (conhecimento construído e partilhado pela comunidade). 

Por oposição às comunidades orientadas por objetivos, em que o principal desafio é 

construir um sistema de conhecimentos relevante para um projeto, as comunidades de 

prática procuram o desenvolvimento e o enriquecimento da prática profissional, 

resultante da partilha e da construção de conhecimento entre os seus membros. Por este 

motivo, estas comunidades são plenas de potencialidades para promover a colaboração 

entre professores, com o objetivo de melhorar a prática profissional. 

                                                           
18

 Aprofundaremos um pouco mais o quadro teórico associado às comunidades de inquirição na secção 
3.3.2. Modelos de análise de atividades colaborativas deste capítulo. 
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As comunidades de prática favorecem o reforço da identidade profissional dos seus 

membros, como resultado do enriquecimento das práticas da comunidade de que cada 

membro individualmente faz parte e para a qual contribui (Henri & Pudelko, 2003; 

Wenger, 2006). A participação de cada membro é vista como uma mais-valia, como um 

contributo essencial para o progresso da comunidade e das suas práticas. 

A colaboração é o motor destas comunidades mais coesas, favorecendo o 

desenvolvimento de competências transversais: “Collaboration with people from various 

contexts enables individuals to learn to work together, listen to others, consider different 

viewpoints, engage in and mobilise activities, take responsibility, and accept cultural 

differences” (Ala-Mutka, 2010, p. 42). Essas competências transversais passam pelo 

contacto com o outro e pelo respeito por este, essenciais para o próprio desenvolvimento 

da comunidade.  

Idealmente, as comunidades de aprendizagem desenvolvidas em contexto de 

Ensino Superior, particularmente entre futuros profissionais da Educação, podem evoluir 

para comunidades de prática. Quando estes indivíduos assumem as suas funções 

profissionais, podem continuar a trabalhar com os pares para melhorar a prática 

profissional. A utilização de ferramentas da web social pode dar, também, um contributo 

importante. 

Essa utilização no Ensino Superior tem vindo a tornar-se muito comum, enquanto 

suporte a comunidades que surgem em ambientes virtuais, quando os estudantes são 

convidados a realizar um trabalho com os colegas. Apontamos dois exemplos de 

comunidades de estudantes de Doutoramento (Macário, Lopes, Pinto, Loureiro, & Ançã, 

2011; Macário, Tréz, et al., 2011), que, embora tenham surgido em Programas Doutorais 

diferentes e também em unidades curriculares com conteúdos, objetivos e abordagens 

de ensino diferentes, tinham as seguintes caraterísticas comuns: 

i) contexto de emergência – os membros de cada comunidade frequentavam a 

mesma unidade curricular e tinham sido convidados a realizar um trabalho de 

grupo pelos docentes responsáveis por uma delas; 
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ii) docentes que desempenhavam papel de monitores – estabeleciam objetivos a 

alcançar pelos membros do grupo e orientavam o trabalho em curso para a sua 

concretização; 

iii) circunstâncias em que o trabalho era construído – fora das sessões presenciais 

da unidade curricular, com recurso a ferramentas da web social para comunicar e 

colaborar (email, plataforma NING, Windows Live Messenger e Skype) e a 

ferramentas para investigar, armazenar, tratar e analisar dados (Endnote X4, QSR 

NVivo); 

iv) evolução dos membros de cada comunidade graças à crescente utilização das 

ferramentas, que promoveram a aproximação entre os membros de cada 

comunidade, o envolvimento, o sentido de responsabilidade partilhada e a coesão, 

que foi evoluindo em função das aprendizagens e do conhecimento construído 

colaborativamente; estes aspetos concorreram para a formação de uma 

comunidade virtual de aprendentes, como a descrita por Henri & Pudelko (2003); 

v) concretização de aprendizagens não previstas – as docentes das unidades 

curriculares tinham estabelecido um conjunto de aprendizagens expectáveis, 

decorrentes da concretização do trabalho, mas o processo de construção permitiu 

que os elementos de cada comunidade alcançassem aprendizagens não previstas 

(emergent learning) (cf. R. Williams, Karousou, & Mackness, 2011), que 

envolveram, por exemplo, o desenvolvimento de competências de comunicação, 

colaboração e investigação em ambientes virtuais, através do recurso a diversas 

ferramentas digitais; 

vi) desmembramento da comunidade após concretização dos objetivos propostos, 

conforme descrito por Henri e Pudelko (2003) – ambas as comunidades 

terminaram, mantendo-se apenas laços entre alguns dos seus membros a 

propósito de outros desafios, problemas, dificuldades que surgiram no âmbito do 

Programa Doutoral.  

Foram as possibilidades oferecidas pelas ferramentas da web social que permitiram 

que estas comunidades evoluíssem num sentido de maior coesão, ao longo da realização 

dos trabalhos.  
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Efetivamente, no Ensino Superior, os ambientes virtuais com recurso a ferramentas 

da web social, oferecem uma enorme flexibilidade em termos de tempo e de espaço. Os 

estudantes podem participar em discussões com colegas e professores a qualquer 

momento e em qualquer lugar, potenciando a aprendizagem autónoma, a colaboração, o 

desenvolvimento de competências, a construção de conhecimento. 

Sendo a colaboração uma modalidade de trabalho essencial entre professores, é 

fundamental que seja promovida na formação inicial e as ferramentas da web social 

poderão suportá-la, como veremos na secção seguinte. 

 

3.2.2.4. Ao serviço da colaboração na formação inicial de professores  

As mais recentes formas de aceder a informação, de a produzir e de a disseminar 

exigem novas competências aos alunos e professores. Com efeito, é essencial que a 

formação inicial (e contínua) prepare estes profissionais para as exigências atuais: “They 

are required to use the opportunities offered by new technologies and to respond to the 

demand for individualised learning” (Comission of the European Communities, 2007, p. 

4).  

De facto, é cada vez mais exigido aos professores que usem as potencialidades das 

ferramentas da web social, pelo que prepará-los para a sua utilização em diferentes 

contextos é essencial, nomeadamente (Steketee, 2005):  

i) através de cursos de formação específicos para o desenvolvimento das suas 

competências digitais; 

ii) para a utilização destas competências e dos recursos disponíveis ao serviço do 

ensino e aprendizagem; 

iii) através da vivência de experiências com estes recursos nas diferentes unidades 

curriculares do curso de formação; 

iv) a partir da conceção, utilização e avaliação de recursos digitais durante a sua 

formação pedagógica, para serem utilizados futuramente nas suas práticas. 

Em Portugal, esse esforço de adaptação à sociedade moderna e de reconhecimento 

da importância da tecnologia na Educação traduziu-se, por exemplo, na implementação 

do Plano Tecnológico de Educação, que se iniciou em 2007 e se propunha modernizar as 
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escolas portuguesas, transformando-as em centros de interatividade e partilha 

(Ministério da Educação, 2009). Ainda que esse apetrechamento das escolas com 

recursos digitais seja importante, é também necessário que os professores saibam como 

podem utilizar esses recursos para servir o processo de ensino e aprendizagem, num 

sentido de adaptação aos desafios atuais. A promoção de experiências, em que, 

simultaneamente, aprendam através destas, discutindo, interagindo, refletindo, 

colaborando, e compreendam como podem ser utilizadas para abordagens de ensino 

mais consentâneas com a realidade atual (Coutinho, 2009), possibilitará que 

compreendam como as podem utilizar com os seus alunos, de modo a melhorar as suas 

aprendizagens. Portanto, esta utilização promove nos (futuros) professores, quer o 

desenvolvimento de competências digitais, quer a adoção destas ferramentas nas 

práticas de ensino e aprendizagem, para desenvolver nos alunos aprendizagens sociais (A. 

Moreira & Loureiro, 2009; C. M. Sá & Macário, 2014). 

Além disso, a utilização destas ferramentas na formação inicial possibilita, 

particularmente, a colaboração, que, como já defendemos19, é muito importante:  

[...] the understanding of teacher training in collaborative environments at a 
distance could be highly interesting in order to solve some of the (currently widely 
debated) training problems, to implement their establishment in a large scale and, 
finally, to try to overcome a few space and time contingencies, which can seriously 
limit teacher training throughout life. (Meirinhos & Osório, 2006, p. 1423). 
 
A importância da colaboração ultrapassa as simples interações entre os sujeitos. 

Suporta uma abordagem de ensino e aprendizagem, em que se cria e partilha 

conhecimento: “Collaboration must draw learners into a shared experience for the 

purposes of constructing and confirming meaning” (Garrison et al., 2000, p. 95). 

Para promover a colaboração com recurso a ferramentas da web social, é 

importante planificá-la adequadamente. Palloff & Pratt (2005) identificaram cinco fases 

da colaboração, que vão desde a sua preparação até à sua avaliação pelo docente: 

i) preparação – a definição do desenvolvimento dos trabalhos envolve a 

identificação do número de atividades, a explicitação do trabalho colaborativo a 

                                                           
19

 Para uma reflexão mais profunda sobre a relevância em promover a colaboração desde a formação 
inicial, cf. Capítulo 2 – Lugar da colaboração na Educação: alinhando o seu valor com a ação didática dos 
(futuros) professores. 
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desenvolver e as orientações para o promover; esta preparação implica ainda 

verificar se as pessoas se sentem confortáveis com a utilização de ferramentas 

digitais; se esta fase estiver bem clara para os estudantes, será mais fácil atingir os 

objetivos e, praticamente, não será necessária a intervenção do monitor; 

ii) conceção do ambiente de aprendizagem – para que a atividade colaborativa 

tenha sucesso, os estudantes precisam de ter um lugar para se encontrar e de saber 

como se manterem ligados uns aos outros: por exemplo, é importante definir se as 

atividades devem recorrer a uma única ferramenta colaborativa (por exemplo, um 

blogue, um fórum de discussão); se sim, é necessário saber se haverá uma forma de 

comunicar em privado; também é importante definir se os telefonemas e as sessões 

de chat síncronas serão permitidas para o trabalho conjunto, se são permitidos 

encontros face-to-face, se o monitor terá um papel de participante direto, 

observador, etc.; todas estas questões terão de ser clarificadas para que os 

estudantes saibam como e onde ir para concretizar os trabalhos e que regras 

subjazem à comunicação com os seus colegas; 

iii) delineamento do processo - o monitor terá de apresentar um bom modelo de 

colaboração e deixar os estudantes negociar alguns parâmetros relacionados com a 

forma como trabalharão uns com os outros; 

iv) orientação do processo – o monitor tem de comunicar aos estudantes qual será 

o seu envolvimento e como planeia desenvolvê-lo, para que estes se sintam 

confiantes no decurso das atividades. 

v) avaliação do processo – é importante incluir uma forma de avaliação no final de 

qualquer atividade colaborativa; será uma forma de o monitor saber se os objetivos 

de aprendizagem foram cumpridos e de favorecer a desconstrução da experiência 

vivida. 

É importante que o monitor planifique e prepare o trabalho colaborativo e se 

envolva nas suas diferentes fases, para que mais facilmente possa antever e eliminar 

eventuais dificuldades durante a realização das atividades colaborativas. Apesar desse 

esforço, é impossível prever todas as dificuldades que vão surgir, sejam elas de ordem 

técnica ou institucional (Palloff & Pratt, 2005). Espera-se que esta orientação do trabalho 
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colaborativo por parte do docente seja salutar e possa fomentar uma colaboração efetiva. 

Por outro lado, é importante que o controlo por parte deste não seja absoluto, para que 

os estudantes não se sintam inibidos em colaborar. 

Em síntese, a colaboração constitui-se como uma oportunidade para ouvir os pares, 

defender pontos de vista, estabelecer laços e desenvolver pensamento crítico (Zygouris-

Coe, 2012). Habituando-se a colaborar desde cedo, os futuros professores poderão 

adotar essa modalidade futuramente, no exercício da sua profissão, utilizando 

adequadamente as ferramentas da web social disponíveis. 

É ainda de referir que estas ferramentas não são todas iguais e, por isso, não têm os 

mesmos propósitos, pelo que é importante conhecê-las e escolhê-las em função das suas 

potencialidades de colaboração e de aprendizagem e dos objetivos delineados para o 

trabalho a realizar. Na secção seguinte, iremos apresentar algumas ferramentas 

disponibilizadas pela web social, focando-nos, depois, nos fóruns de discussão online. 

 

3.3. Contributo das ferramentas da web social 

As ferramentas da web social apresentam grandes potencialidades de utilização no 

Ensino Superior (Tzeng et al., 2009), a saber:  

i) melhoria da comunicação entre docentes e estudantes (os docentes podem 

enviar material aos estudantes, trocar emails com estes); 

ii) troca de pontos de vista relativamente a temas específicos propostos pelos 

docentes através de fóruns de discussão online, blogues, ou outros; 

iii) o estudante acede mais facilmente ao programa da unidade curricular; 

iv) o docente pode acompanhar o processo de discussão entre os estudantes, 

através das plataformas que servem esses momentos; 

v) vários estudantes podem comunicar ao mesmo tempo sem qualquer limitação; 

vi) os estudantes podem utilizar as ferramentas disponíveis que sirvam os seus 

interesses; 

vii) a própria instituição pode fornecer informação diversa, relativa a aspetos como 

a sua fundação, a sua missão, faculdades/departamentos, cursos, localização com 
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recurso a mapas interativos disponíveis na web, atividades a decorrer no campus, 

datas dos exames, resultados, etc.  

Portanto, o leque de possibilidades é imenso. 

Para utilizar as ferramentas da web social ao serviço de finalidades educativas, é 

importante conhecê-las. Estas podem funcionar de forma: 

- síncrona – os estudantes estão virtualmente presentes ao mesmo tempo para 

comunicar; a comunicação é instantânea, o que permite que os indivíduos se conheçam 

mais facilmente e socializem; as ferramentas que medeiam estas interações (por 

exemplo, o Skype20, o Messenger21 ou o Facebook22, através das IM – instant messages – 

oferecidas) são adequadas para concretizar tarefas que necessitam de um resultado 

imediato; 

- assíncrona – os estudantes podem trabalhar ao seu ritmo, escolhendo o momento 

mais conveniente para partilhar ideias, já que estas ferramentas permitem que a 

interação aconteça em momentos temporais diferidos; as mensagens ficam gravadas e 

podem ser consultadas em qualquer altura, o que permite refletir sobre o seu conteúdo e 

apresentar respostas mais estruturadas e profundas; além disso, possibilitam ao grupo 

uma melhor compreensão da evolução do seu trabalho; por serem processos demorados, 

os encontros virtuais podem estender-se por muito tempo e não são efémeros como os 

que ocorrem através das ferramentas síncronas; os blogues e os fóruns de discussão são 

exemplos de ferramentas assíncronas. 

Portanto, a web social dispõe de ferramentas sociais síncronas e assíncronas, que 

apresentam diferentes caraterísticas: “These digital applications are used for blogging, 

podcasting, collaborative content (e.g. wikis), social networking (e.g. MySpace, Facebook), 

multimedia sharing (e.g. Flickr, YouTube), social tagging (e.g. Deli.cio.us) and social 

gaming (e.g. Second Life)” (Redecker et al., 2009, p. 20).De uma forma mais particular, 

estas ferramentas traduzem-se em (Bower, Hedberg, & Kuswara, 2010; OECD, 2007; 

Redecker et al., 2009): 

                                                           
20

 Cf. www.skype.com  
21

 Cf. https://pt-pt.facebook.com/about/messenger  
22

 Cf. www.facebook.com  
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- blogues – ambientes de escrita online, em que um autor ou um grupo de autores 

publicam posts (mensagens, que podem incluir texto, imagens, vídeo, música, links), que 

os seus leitores podem comentar; as possibilidades de comunicação não se esgotam nos 

comentários deixados pelos seguidores, já que estes podem interagir entre si ou com os 

autores do blogue, o que permite que o blogue se desenvolva com os contributos de 

todos, logo favorece a aprendizagem em comunidade; instituições, docentes e estudantes 

podem utilizar os blogues para comunicar ou para divulgar e recolher informação diversa; 

é sobretudo essa vertente de socialização, característica da web social, que é explorada 

para servir as finalidades de aprendizagem visadas, que podem mesmo incluir o 

desenvolvimento de competências associadas à escrita; a ferramenta mais conhecida é o 

Blogger23, que permite a qualquer pessoa criar e gerir um blogue gratuitamente;  

- podcasts e vodcasts – permitem o acesso a conteúdos áudio (podcasts) ou vídeo 

(vodcasts) partilhados; têm inúmeras utilizações, como a gravação de conteúdos pelo 

docente ou pelos estudantes ou a criação de um portefólio digital, incluindo, por 

exemplo, entrevistas ou outro material áudio; 

- wikis – páginas que permitem que os utilizadores adicionem, removam, editem ou 

alterem conteúdo, normalmente apresentado sob o formato de texto; são ideais para 

promover o desenvolvimento de competências associadas à escrita digital colaborativa, à 

exploração de conteúdos e à coconstrução de conhecimento; uma das ferramentas mais 

conhecida é a Wikipédia24, uma enciclopédia construída por diferentes pessoas, que 

contribuem para a melhoria do conteúdo da página, o que oferece um imenso leque de 

possibilidades no âmbito da escrita colaborativa; 

- redes sociais (social networking) –  espaços que facilitam a comunicação, a 

colaboração e a partilha de conteúdos; os seus utilizadores podem ligar-se a amigos ou 

colegas, conhecer novas pessoas, criar um perfil pessoal, enviar emails, receber 

mensagens instantâneas, utilizando blogues, fotos, vídeos, imagens, som; os exemplos 

mais conhecidos são o Facebook25, o MySpace26 (redes sociais/socialização) e o LinkedIn27 

(rede profissional); 

                                                           
23

 Cf. www.blogger.com  
24

 Cf. http://www.wikipedia.org/ 
25

 Cf. https://www.facebook.com/ 
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- partilha multimédia (media sharing) – permite guardar conteúdo multimédia de 

um utilizador e partilhá-lo; podemos referir, como exemplos, o Flickr28 (para fotos), o 

YouTube29 (para vídeo), o iTunes30 (para podcasts e vodcasts) e o Scribd31 (para 

documentos); 

- tagging, social bookmarking e folksonomies – ferramentas que permitem que os 

utilizadores marquem páginas com etiquetas (tags), que servem de descrição dessas 

páginas, de modo a guardar e trocar informação sobre sites favoritos; um exemplo deste 

tipo de ferramentas é o Deli.cio.us32; a esse processo de organização da informação 

através de etiquetas (tags) chama-se folksonomia (folksonomy);  

- mundos virtuais e ambientes imersivos – é o caso do Second Life33, em que os 

utilizadores se fazem representar por uma figura tridimensional – designada por avatar – 

e podem interagir, programar eventos,  participar em conferências, etc.;  

- jogos sociais (social gaming) – os jogos online, em que podem participar vários 

jogadores, são muito populares, pois permitem viver situações em diferentes contextos e 

fazer parte de diversos grupos; o utilizador assume o papel de uma personagem e 

interage com os restantes utilizadores; um exemplo muito popular é o World of 

Warcraft34. 

Estes são alguns exemplos de ferramentas oferecidas pela web social, que, pelas 

suas caraterísticas de socialização, oferecem possibilidades de aprendizagem. De seguida, 

centrar-nos-emos nos fóruns de discussão online. 

 

3.3.1.Potencialidades dos fóruns de discussão online 

Trata-se de uma ferramenta disponível na web social, que se tornou bastante 

popular, no início do novo milénio, devido à disponibilização do phpBB (PHP Bulletin 

Board), software livre e gratuito, que permite criar e gerir um fórum de discussão online 

                                                                                                                                                                                
26

 Cf. https://myspace.com/ 
27

 Cf. http://www.linkedin.com/ 
28

 Cf. http://www.flickr.com/ 
29

 Cf. http://www.youtube.com 
30

 Cf. https://www.apple.com/itunes/ 
31

 Cf. www.scribd.com  
32

 Cf. https://delicious.com  
33

 Cf. www.secondlife.com  
34

 Cf. https://battle.net/wow  
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de forma fácil e gratuita. Os fóruns dispõem de um alargado conjunto de elementos, que 

favorecem a sua adaptação à discussão a implementar. O menu de administração facilita 

a seleção do layout, a criação de tópicos, a gestão dos utilizadores e das permissões de 

acesso. Os administradores podem dar permissões de utilização aos indivíduos que 

participam no fórum, segundo perfis de utilizador previamente criados, que permitem 

decidir quem tem permissão para iniciar tópicos, quem pode ler e comentar 

determinados tópicos, quem pode anexar ficheiros e o tamanho destes, quem pode 

enviar mensagens privadas ou utilizar emoticons, expulsar utilizadores, mover, editar ou 

excluir tópicos, abrir o fórum a todos os utilizadores ou restringi-lo, segundo diferentes 

critérios.  

Do ponto de vista da sua organização, os fóruns de discussão online são 

constituídos por tópicos, que se podem desdobrar em subtópicos. Trata-se de temas de 

discussão. É possível, ainda, subordinar o fórum a um tema específico ou abri-lo a 

diferentes temas. No decorrer do trabalho de um grupo, é possível rever a organização do 

fórum: por exemplo, fragmentar um tema muito vasto em vários subtemas e criar para 

cada um outro subfórum.  

Para cada tema ou tópico, é possível escrever mensagens ou posts. Eles são 

estruturados de forma hierárquica, segundo dois critérios: o tema e a data. No início de 

cada post, os participantes podem indicar o objeto do mesmo e a ligação com mensagens 

anteriores, de modo a manterem uma certa pertinência e coerência na discussão. A 

qualquer momento, é possível citar mensagens anteriores na mensagem que se está a 

redigir (quotation), procurando reconstituir o fio condutor da discussão.  

A presença de um moderador é importante para assegurar o bom funcionamento 

da discussão e do grupo. Quando existe um bom moderador, que conduz as discussões 

com certa ordem, pode observar-se um maior envolvimento dos utilizadores e uma 

crescente riqueza das informações, das interações, da partilha de ideias.  

Nem só de facilidades técnicas se revestem os fóruns de discussão. Wang e Woo 

(2007) sistematizam outras caraterísticas: 
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- acesso: as discussões em ambientes virtuais têm normalmente mais problemas 

técnicos de acesso do que as presenciais; contudo, com a evolução tecnológica, estes 

problemas tendem a diminuir; 

- tempo: as discussões decorrem durante um longo período de tempo; os 

participantes acedem aos posts, refletem sobre eles, escrevem os seus textos e 

reformulam-nos; depois de publicarem os posts, terão de esperar pelas respostas; estas 

interações são normalmente demoradas, porque os estudantes vão participando nas 

discussões em momentos diferentes; se o período de tempo disponível para a discussão 

for curto, os participantes não terão tempo para ler os posts dos outros e se envolverem 

aprofundadamente nas discussões em curso; 

- forma de expressão: as respostas ocorrem mais sob a forma escrita do que sob a 

forma oral, o que pode prejudicar quem tenha dificuldades de expressão escrita; além 

disso, o facto de a escrita não apresentar certas características da oralidade (por exemplo, 

a entoação, a posição de voz, etc.) pode dificultar a comunicação; 

- pistas visuais – perdem-se nas discussões online, embora se utilizem muitos 

emoticons para substituir a linguagem corporal. 

De facto, ao contrário do que acontece com a modalidade face-to-face – mais 

rápida e espontânea, mas menos estruturada que a linguagem escrita utilizada em 

discussões online –, nos fóruns de discussão online, a ausência de linguagem não-verbal 

(linguagem corporal, pausas, etc.) parece ser compensada por algumas potencialidades 

da linguagem escrita: procura de exatidão, organização de pensamento, expressão clara 

da informação, etc. (Garrison et al., 2001). Apesar da inexistência de comunicação 

paralinguística, a comunicação escrita suportada por computador oferece mais tempo de 

reflexão e, por isso, é preferível, quando se tem como objetivo desenvolver 

aprendizagens de nível cognitivo mais elevado. 

Por outro lado, em ambientes educativos, as interações dão-se, sobretudo, 

oralmente, pois é uma forma de comunicação mais rápida e espontânea. No entanto, é 

de referir que a comunicação oral é sempre menos estruturada e menos atenta a outros 

posicionamentos e pontos de vista, o que pode gerar a necessidade de recorrer a 

ferramentas assíncronas, como os fóruns de discussão online, nem que seja só 
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pontualmente. Uma das vantagens do recurso à linguagem escrita em experiências 

educativas, como a do modelo de Garrison et al. (2000)35, reside no facto de o registo 

escrito evitar que se perca informação, o que contrasta com a efemeridade das 

interações face-to-face na sala de aula tradicional (Garrison & Anderson, 2003). 

Por serem ferramentas assíncronas, os fóruns não exigem a presença dos 

utilizadores ao mesmo tempo, pelo que as respostas aos posts que vão sendo colocados 

não acontecem instantaneamente. É necessário dar tempo ao indivíduo para receber, ler 

e dar feedback. Os posts permanecem no sistema, podendo ser resgatados e relidos 

sempre que necessário, algo que não acontece nas ferramentas síncronas, que exigem do 

utilizador uma resposta instantânea, que se perde junto com outras ao longo da 

comunicação.  

Estas caraterísticas promovem uma comunicação mais lenta, logo os estudantes 

têm mais tempo para pensar, procurar informação, elaborar as ideias, explicá-las e refletir 

sobre os contributos dos colegas. Isso dá-lhes oportunidade de alcançar um 

entendimento partilhado, criar as suas próprias ideias e formular pontos de vista em 

colaboração (Veerman & Veldhuis-Diermanse, 2001). Portanto, os fóruns de discussão 

permitem interagir e arquivar automaticamente as mensagens, o que oferece um 

documento digital dinâmico, produzido coletivamente de forma interativa (Marcoccia, 

2004).  

Os fóruns de discussão online são, também, concebidos para facilitar a interação e 

melhorar a dinâmica dos grupos. A sua organização e funcionalidades criam condições 

para os utilizadores aderirem ao grupo, comprometerem-se para o mesmo fim, colaborar 

e participar ativamente nas suas atividades. Quase todas as ações, quase todos os cliques 

apelam à ação, à tomada de decisão, à participação (Henri & Lundgren-Cayrol, 2001). 

Depois da leitura de cada mensagem, o utilizador é convidado a reagir, à pequena 

distância de um clique em responder. A dinâmica das interações pode ser 

constantemente estimulada.  

Outras potencialidades dos fóruns de discussão online prendem-se com a 

possibilidade de trabalhar temas concretos, conceber um projeto, um estudo. Facilitam a 

                                                           
35

 Aprofundá-lo-emos na secção seguinte deste capítulo. 
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socialização e fortalecem as relações pessoais, podendo aproximar estudantes e docentes 

e resolver problemas decorrentes da distância geográfica. É possível distribuir conteúdos 

e informações ou documentar e relatar projetos ou estudos que decorrem noutros 

espaços (virtuais ou presenciais). 

No que concerne à avaliação (Dennen, 2005), muitos educadores baseiam-se no 

volume de mensagens deixadas pelos estudantes, o que a centra na quantidade de 

participações em detrimento das aprendizagens alcançadas. Outros educadores avaliam 

os estudantes com base na qualidade dos posts. Contudo, se esta modalidade não estiver 

bem definida para o educador e para os estudantes, corre-se o risco de os participantes 

na discussão não interagirem por estarem mais preocupados em deixar mensagens 

individuais extensas. Ainda um terceiro grupo de educadores tende a avaliar os 

estudantes, tendo em conta a sua contribuição global em termos de quantidade, 

qualidade e presença na comunidade. Esta abordagem incita os estudantes a interagir e 

favorece a utilização de estratégias cognitivas, afastando o processo de noções de 

aprendizagem e avaliação tradicionais, focadas no produto, e aproximando-o de 

abordagens mais recentes, que valorizam quer os processos, quer os produtos. 

Determinar se a aprendizagem ocorre como resultado do envolvimento numa 

discussão não é simples. De facto, frequentemente, os estudantes orientam a discussão 

para um tipo de atividade de mostra o que sabes, em vez de uma atividade do tipo 

explora este assunto. Por outras palavras, procuram construir conhecimento e assumem 

que o educador os vai avaliar baseando-se na quantidade de conhecimento que 

conseguem mostrar (Dennen & Paulus, 2005). Ainda que daí possam resultar muitas 

interações, isso não é sinónimo de um discurso de qualidade (Garrison & Cleveland-Innes, 

2005; Garrison & Vaughan, 2008). Nesse caso, em vez de se ver a participação 

isoladamente, é importante entendê-la como um processo, em que os estudantes 

refletem sobre o que sabem no momento, negoceiam novos significados e constroem 

conhecimento com outros. Analisar cuidadosamente estes processos permite avaliar a 

aprendizagem e a construção de conhecimento que ocorre na discussão. 

Existem vários modelos que caraterizam os processos de construção colaborativa de 

conhecimento em ambientes virtuais, nomeadamente de discussão online. De seguida, 
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apresentamos dois desses modelos, que se distinguem pela sua relevância e consagração 

na área de investigação36. 

 

3.3.2. Modelos de análise de atividades colaborativas 

No quadro seguinte, sintetizamos estes dois modelos em termos de 

enquadramento teórico, ferramenta de colaboração utilizada, participantes no estudo, 

unidade de análise e resultados alcançados: 

 

 Gunawardena, Lowe e 
Anderson (1997) 

Garrison, Anderson e Archer (2000) 

Enquadramento 
teórico 

Construtivismo Construtivismo 

Ferramenta de 
colaboração 

Debate online Comunicação escrita colaborativa assíncrona suportada 
por computador 

Participantes 
do estudo 

Profissionais da Educação Estudantes de Ensino Superior 

Unidade de 
análise 

Mensagem Mensagem ou segmentos desta 

Resultados Poucas mensagens 
atingiram os níveis mais 
elevados e complexos 

Quanto à presença social é necessário tempo para a 
estabelecer. 
Quanto à presença cognitiva é muito difícil os 
estudantes transporem as duas primeiras fases. 
Quanto à presença de ensino tem uma influência 
fundamental nas restantes 

Quadro 3 – Modelos de análise de processos de construção colaborativa de conhecimento
37

 

 

De seguida, descreveremos cada um destes modelos de uma forma mais detalhada. 

 

3.3.2.1. Modelo de Gunawardena, Lowe e Anderson (1997) 

Pioneira na análise a interações online, esta equipa criou um modelo de cariz 

construtivista, que analisa a construção de conhecimento em ambientes colaborativos 

suportados por computador e se enquadra num contexto de debate entre profissionais 

da Educação, mas não contempla a presença de um facilitador para conduzir a discussão. 

                                                           
36 Para selecionarmos estes dois modelos, baseámo-nos em dois estudos: Onrubia & Engel (2009) e Lucas 
(2012). Os autores partiram de uma análise a diversos estudos e coincidiram na afirmação de que o modelo 
de Gunawardena, Lowe e Anderson (1997)  e de Garrison, Anderson e Archer (2000) eram os mais revistos e 
adaptados pela literatura da especialidade e cuja validação oferecia confiabilidade. 
37

 O formato deste quadro baseia-se no que Lucas (2012, p. 69) apresentou para sistematizar os modelos de 
análise que mencionou. 
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Este modelo – denominado Interaction analysis model – foi pensado para descrever e 

caraterizar os processos de negociação de significado e de construção de conhecimento 

num ambiente colaborativo de debate online e apresenta cinco fases do processo de 

construção de conhecimento, não necessariamente sequenciais: 

- fase I – partilha e comparação da informação: fase inicial que corresponde à 

apresentação de afirmações ou opiniões e à identificação ou definição de um problema; 

- fase II – descoberta e exploração de dissonâncias ou inconsistências em ideias, 

conceitos ou afirmações: nesta fase, os participantes identificam pontos divergentes nas 

suas ideias e procuram clarificá-los, possivelmente argumentando com recurso a 

literatura, analogias, etc.; 

- fase III – negociação de significados/coconstrução de conhecimento: centra-se na 

negociação, que conduz à identificação de pontos convergentes e à coconstrução de 

conhecimento; 

- fase IV – teste e modificação das sínteses propostas ou coconstrução: fase em que 

se testam as sínteses, o que reforça a coconstrução de conhecimento; 

- fase V – afirmação de concordâncias/aplicação do conhecimento 

recém-construído: fase em que se procede à síntese de concordâncias, à aplicação de 

novo conhecimento e afirmações de que o conhecimento ou o modo como pensavam se 

modificou como resultado das interações nas fases anteriores. 

Os autores verificaram que poucas mensagens (a unidade de análise deste modelo) 

atingiam as fases mais elevadas e complexas. O mesmo sucede no modelo de Garrison et 

al. (2000), que apresentaremos em seguida. 

 

3.3.2.2. Modelo de Garrison, Anderson e Archer (2000) 

Estes autores partem de uma perspetiva de aprendizagem construtivista, que vê a 

experiência educacional como a melhor manifestação de um processo de comunicação 

colaborativa para construir significado e conhecimento significativo. Por isso, a 

colaboração é vista como um aspeto essencial de desenvolvimento cognitivo, que ocorre 

num contexto social.  
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Este modelo – denominado Community of Inquiry Framework (modelo de 

comunidade de inquirição) – parte do entendimento de que ambientes educacionais 

suportados por computador (os chamados CMC, computer-mediated communication), em 

que ocorre virtualmente comunicação escrita assíncrona, permitem criar comunidades de 

inquirição de extremo valor no Ensino Superior para desenvolver aprendizagens de nível 

elevado (higher-order learning) (Garrison et al., 2000, 2001; Garrison & Arbaugh, 2007). O 

modelo recorre ao discurso crítico e reflexivo desenvolvido num ambiente de escrita 

(text-based educational environment), como são, por exemplo, os fóruns de discussão 

online.  

Este modelo parte do princípio de que de um movimento comunicativo 

colaborativo emergem três elementos fundamentais, responsáveis pela criação e 

desenvolvimento da comunidade: a presença social, a presença cognitiva e a presença de 

ensino. Descrevê-las-emos em seguida. 

 

A) Presença social 

A presença social (social presence) é definida como:  

[...] the ability of participants in a community of inquiry to project themselves 
socially and emotionally, as ''real'' people (i.e., their full personality), through the 
medium of communication being used. (Garrison et al., 2000, p. 94). 
 

Portanto, conduz à criação de um ambiente favorável, em que os indivíduos se 

comportam social e emocionalmente sem reservas, como pessoas reais e se sentem 

afetivamente ligados uns aos outros (Swan, 2010).  

Uma vez que não há linguagem não-verbal nestes ambientes de discussão online e 

se utiliza exclusivamente a linguagem escrita, pode tornar-se um grande desafio 

estabelecer a presença social: “Written communication lacks a sense of ‘immediacy’ [...]. 

Immediacy is important to a supportive and secure learning environment because it 

reduces personal risk and increases acceptance [...]” (Garrison & Anderson, 2003, p. 29). 

A ausência de linguagem não-verbal pode ser ultrapassada, quando os estudantes a 

substituem por outras pistas, de modo a restabelecer essa familiaridade: “[...] students 

can and overcome the lack of non-verbal communication by establishing familiarity 

through the use of greeting, encouragement, paralinguistic emphasis (e.g., capitals, 
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punctuation, emoticons), and personal vignettes (i.e., self-disclosure) [...]” (Garrison & 

Anderson, 2003, p. 50). 

À presença social, podemos associar três categorias (Garrison et al., 2000; Garrison, 

Anderson, & Archer, 2010; Garrison & Anderson, 2003; Garrison & Arbaugh, 2007):  

- comunicação aberta (open communication), que corresponde à reciprocidade e ao 

respeito entre todos; o indivíduo deixa de se proteger e aceita a comunidade 

abertamente; pode ser detetada a partir de indicadores como o encorajamento mútuo, a 

referência explícita a mensagens de outros membros (por exemplo, através de citações), 

as respostas diretas a membros em particular, a formulação de perguntas dirigidas ao 

moderador ou aos outros participantes, elogios e incentivos aos colegas e expressão de 

concordância com outros participantes; 

- coesão do grupo (group cohesion), que corresponde ao sentimento de pertença a 

um grupo, essencial para a partilha de significados; pode ser evidenciada, por exemplo, 

através de comentários superficiais, sem significado para a construção de conhecimento, 

e identificada a partir de indicadores como o encorajamento para colaborar, o uso de 

vocativos, a utilização de pronomes que se refiram ao grupo (nós, nosso, etc.), o recurso a 

fórmulas de cumprimento e despedida na comunicação; necessita de tempo para se 

desenvolver (Akyol, Vaughan, & Garrison, 2009); 

- expressão afetiva (affective expression), que corresponde à expressão de emoções 

que visam facilitar o envolvimento no diálogo e na experiência educacional; pode ser 

identificada a partir de indicadores como a utilização de emoticons e o recurso ao humor.

 A importância da presença social reside no seu contributo para a criação de um 

ambiente favorável à comunicação aberta, sem fronteiras, em torno de um propósito 

partilhado, para o estabelecimento e a manutenção de relações pessoais (Garrison & 

Arbaugh, 2007). 

 

B) Presença cognitiva 

A presença cognitiva (cognitive presence) permite que os aprendentes integrados 

numa comunidade de inquirição construam e confirmem significados sustentadamente, 

através da reflexão e do discurso (Garrison & Arbaugh, 2007). Partindo dos conceitos de 
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pensamento crítico (critical inquiry) e de inquirição prática (pratical inquiry), a presença 

cognitiva favorece a investigação sobre aprendizagens de nível superior (high order 

cognitive skills) desenvolvidas em ambientes digitais no Ensino Superior (Garrison et al., 

2001). 

O processo de construção de conhecimento desenvolve-se em quatro fases 

(Garrison et al., 2000, 2001; Garrison & Anderson, 2003): 

- desencadeamento da discussão (triggering event), feito a partir de um dilema, que 

causa perplexidade aos estudantes e permite identificar o assunto ou problema a discutir; 

procurando desencadear a discussão e gerar curiosidade nos estudantes, o professor 

comunica desafios de aprendizagem ou tarefas, através de informação de base, que dá 

origem a uma questão ou a outras mensagens, como por exemplo:  

An example might be a statement and question such as: ‘It has been argued that 
the only way to deliver effective e-learning is through a community of inquiry model 
or approach. However, this approach is not well understood or implemented. Why 
do you think that is’. (Garrison & Anderson, 2003, p. 62). 

 
É uma fase que pode ser identificada a partir de indicadores como o reconhecimento de 

um problema, a pertinência de discutir um certo tema ou a manifestação de um sentido 

de perplexidade; 

- exploração (exploration), fase que corresponde à procura de informação relevante 

que ajude a clarificar o problema; no início da fase de exploração, os estudantes são 

convidados a compreender o problema e a explorar aprofundadamente a informação 

relevante, processo esse que pode envolver o fornecimento de ideias ou conceitos 

contraditórios ou corroborantes; no final desta fase, os estudantes começam a selecionar 

o que é (ir)relevante para o assunto ou problema em discussão; no decurso do processo, 

estes alternam entre o mundo individual e a exploração social das ideias, à medida que as 

exploram colaborativamente; esta fase pode ser identificada a partir de indicadores como 

a troca de informação, a discussão de ambiguidades, pesquisa bibliográfica, apresentação 

de sugestões; 

- integração (integration) de informação ou conhecimento, para conceber uma ideia 

coerente ou um conceito, que corresponde a uma tentativa de ligar as ideias de modo a 

criar significado e possíveis soluções; esta fase resulta da anterior, pois os estudantes 
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começam a construir significados decorrentes das ideias geradas na fase de exploração; 

nessa transição, os estudantes começam a avaliar a ligação entre as ideias e a descrever o 

problema em consideração, alternando entre a reflexão e o discurso; estão envolvidos 

nesta fase processos como a integração de informação proveniente de várias fontes – por 

exemplo, livros ou artigos –, relacionando ideias e sistematizando, a publicação de 

mensagens de concordância, a reconstrução de ideias de outros, o fornecimento de 

justificações e soluções; esta fase pode ser identificada a partir de indicadores como a 

convergência de ideias, a elaboração de sínteses e a apresentação de possíveis soluções; 

- resolução (resolution) do assunto, dilema ou problema; esta última fase 

corresponde a uma avaliação da viabilidade da solução proposta, através da sua 

aplicação, o que requer um compromisso para testar a solução dedutivamente; no final, 

os estudantes podem utilizar o conhecimento adquirido para desencadear nova 

discussão, recomeçando todo o processo; pode ser identificada a partir de indicadores 

como a aplicação de novas ideias e a avaliação crítica de soluções.  

Considerando esta evolução, percebe-se que a discussão progride em diferentes 

fases, sendo as duas últimas as mais difíceis de alcançar:  

The tendency is to do the first two phases very well, the third phase less well, and 
the last phase hardly at all [...]. We speculate that this is very likely due to the 
democratic natures of the medium and lack of strong teaching presence. (Garrison 
& Anderson, 2003, p. 62). 
 
De facto, quer estudos de Garrison e sua equipa, quer de outros investigadores que 

utilizaram este modelo, revelam que é muito difícil para os estudantes transporem as 

fases de troca de informação ou de exploração (Garrison & Arbaugh, 2007). Na verdade, 

as fases de integração e resolução são as mais exigentes e, por isso, requerem mais 

tempo para reflexão (Akyol et al., 2009). Conforme referem Garrison et al. (2010), os 

motivos para esta constatação têm sido largamente debatidos e parecem apontar para o 

desenho e as expetativas da experiência educacional. Os estudantes não se sentem 

impelidos a avançar para as fases seguintes, pelo que o papel do professor é de grande 

relevância para essa progressão. Logo, a presença de ensino tem também relevância, 

apesar de não ter de ser exclusiva do professor. 
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C) Presença de ensino 

A presença de ensino está associada ao desenho, facilitação e orientação de 

processos sociais e cognitivos de aprendizagem (Garrison et al., 2000; Garrison & 

Arbaugh, 2007). Corresponde ao papel do moderador no design curricular e organização 

(design and organization), no discurso facilitador (facilitating discourse) e na instrução 

direta (direct instruction). Apesar de o papel de liderança ser atribuído ao professor, o 

processo não é centrado nele e os estudantes podem assumir esse papel, por isso se 

designa presença de ensino e não presença do professor (T. Anderson, Rouke, Garrison, & 

Archer, 2001). 

As categorias associadas à presença de ensino correspondem a diversas funções (T. 

Anderson et al., 2001; Garrison & Anderson, 2003). 

A primeira é conceber a experiência educacional (design curricular e organização – 

design and organization) –, que corresponde à planificação antecipada da estrutura, do 

processo, da interação e da avaliação da experiência educacional. As atividades passam 

pela criação de materiais: 

[...] re-creating Power Point presentations and lecture notes onto the course site, 
developing audio/video mini-lectures, providing personal insights into the course 
material, creating a desirable mix of and a schedule for individual and group 
activities, and providing guidelines on how to use the medium effectively. (Garrison 
& Arbaugh, 2007, p. 163). 

 
Esta planificação é de grande importância para o sucesso da experiência educacional e da 

exclusiva responsabilidade do professor, devendo estar concluída antes do início das 

atividades, apesar de poder haver ajustamentos ao longo destas. Pode ser identificada a 

partir de indicadores como a definição e estruturação dos conteúdos, dos métodos e do 

currículo, a definição e início dos tópicos de discussão, o estabelecimento de uma 

netiqueta e a formulação de comentários gerais sobre os conteúdos a serem tratados. 

A segunda função corresponde ao discurso facilitador (facilitating discourse) da 

construção pessoal e colaborativa de significados. O estímulo e a motivação são cruciais 

para a manutenção da comunidade, pelo que é importante tomar consciência de que o 

grupo trabalha para um objetivo de partilha de significados. Pode ser identificada a partir 

de indicadores como a partilha de significados e valores, a expressão de concordância, a 
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procura de consenso, a motivação dos estudantes menos ativos, o encorajamento dado a 

todos e reforço das contribuições de cada um, a orientação e estímulo à discussão para a 

direção pretendida, a identificação das áreas de concordância ou discordância e a 

avaliação da eficácia do processo. 

A última função é a instrução direta (direct instruction), que corresponde à partilha 

de informação entre o docente e os estudantes. É uma atividade que envolve o 

diagnóstico dos comentários, a integração de informação relevante (proveniente de 

fontes diversas, como artigos, páginas da web, etc.) e o direcionamento da discussão. 

Portanto, o professor facilita a reflexão e o discurso. Pode ser identificada a partir de 

indicadores como a focagem da discussão, a resposta a questões, a identificação de 

equívocos, a facilitação da reflexão e do discurso, a formulação de perguntas, a 

elaboração de sínteses da discussão, a confirmação de entendimentos, a integração de 

conhecimento de fontes diversificadas (manuais, artigos, fontes da internet) e a resposta 

a preocupações técnicas. 

A distinção entre a segunda (discurso facilitador) e a terceira fases (instrução direta) 

é aparentemente ténue. É necessário compreender a diferença entre diálogo e discurso:  

Facilitation supports dialogue with minimal shaping of discussion. Discourse, on the 
other hand, is disciplined inquiry that requires a knowledgeable teacher who must 
manage the progression of the discussion in a collaborative constructive manner 
(i.e., direction). (Garrison & Arbaugh, 2007, p. 165). 

 
Nesse caso, a terceira fase exige do professor um conhecimento profundo sobre o tema 

em discussão e o modo como pretende que este seja explorado pelos estudantes. A sua 

intervenção acontece no sentido de conduzir a discussão na direção pretendida. A fase de 

facilitação permite que a discussão progrida, mas a intervenção do professor na 

modelação do discurso dos intervenientes é mínima. 

Tal como acontece para os restantes elementos, são as mensagens publicadas na 

plataforma utilizada para a experiência que permitem evidenciar a presença de ensino. 

No entanto, pode acontecer que sejam trocadas mensagens externas ao próprio fórum, 

por exemplo via email, telefone (T. Anderson et al., 2001), chat ou mesmo face-to-face, 

que poderão ser também analisadas. 
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Para qualquer dos três elementos (presença social, presença cognitiva e presença 

de ensino), o modelo de Garrison et al. (2000) propõe a análise de (segmentos de) 

mensagens, procurando nelas indicadores (ocorrência de palavras, frases, sinónimos) que 

ponham em evidência cada um desses elementos e a sua interação, como se sintetiza no 

quadro seguinte: 

 

Elementos Categorias Exemplos de indicadores 

Presença social Comunicação aberta 
Coesão do grupo 
Expressão afetiva  

Expressão sem preocupações 
Encorajamento para colaborar 
Emoticons 

Presença cognitiva Desencadeamento da discussão 
Exploração 
Integração 
Resolução 

Reconhecimento do problema 
Troca de informação 
Convergência de ideias 
Aplicação de novas ideias 

Presença de ensino Design curricular e organização 
Discurso facilitador 
Instrução direta 

Definição do currículo e dos métodos 
Partilha de significados 
Focagem da discussão 

Quadro 4 – Modelo de aprendizagem numa comunidade de inquirição suportada por computador em 
ambiente educativo38 

 

Apesar da importância atribuída à interação entre eles, a investigação realizada 

em torno destes elementos tem incidido mais sobre apenas um deles (Garrison & 

Arbaugh, 2007): a presença cognitiva, o elemento que permite obter mais sucesso no 

Ensino Superior (Garrison et al., 2000). 

A validação do modelo de Garrison et al. (2000) tem sido trazida pelas largas 

centenas de projetos de investigação que o têm utilizado, estudado e lançado à discussão 

outros aspetos, permitindo que se desenvolva (Arbaugh & Hwang, 2006; Garrison et al., 

2010). Esse contributo também tem sido dado por estudos em Portugal (cf. L. Lima & 

Meirinhos, 2011; A. C. C. Moreira, 2012). Trata-se, portanto, de um modelo bastante 

sustentado, originalmente de abordagem qualitativa, mas que se tem estendido a muitas 

áreas, começando a emergir instrumentos de análise de teor quantitativo, ainda por 

explorar. 

Descritos os dois modelos (Gunawardena et al. (1997) e Garrison et al. (2000)), cabe 

encontrar pontos que os aproximem. 

 

                                                           
38

 Adaptado de Garrison e Arbaugh (2007, p. 159). 
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3.3.2.3. Pontos comuns aos dois modelos 

Quer o modelo de Gunawardena et al. (1997), quer o de Garrison et al. (2000) 

coincidem na constatação de que a coconstrução de conhecimento em ambientes virtuais 

resulta de um processo organizado sequencialmente, envolvendo: i) níveis elevados de 

interação, ii) argumentação, iii) negociação, iv) discussão, v) e construção conjunta de 

significados (Onrubia & Engel, 2009).  

Estas interações favorecem a manifestação de um conjunto de mecanismos 

interpsicológicos, como39: 

i) conflito sociocognitivo, que ocorre quando o indivíduo não consegue integrar 

conhecimento novo em estruturas prévias partilhadas socialmente, o que gera um 

desequilíbrio social e cognitivo, que conduz à integração do novo conhecimento 

(Doise & Mugny, 1984); 

ii) consideração das perspetivas dos outros, que pode ter diferentes níveis, que vão 

desde a consideração apenas da sua própria perspetiva até ao nível mais elevado, 

em que os pontos de vista são compreendidos e coordenados (Järvelä & Häkkinen, 

2000); 

iii) dar e receber ajuda (Webb, 1991). 

Deste modo, a construção de conhecimento está dependente da colaboração entre 

os envolvidos e a web social – nomeadamente, através do recurso a fóruns de discussão 

online – promove a colaboração entre os participantes, o que oferece grandes 

potencialidades, genericamente, no Ensino Superior, e, particularmente, na formação 

inicial de professores. 

 

3.4. Sintetizando 

Neste capítulo, refletimos sobre algumas mudanças operadas na Educação e que 

resultaram da crescente utilização da web social.  

Começámos por nos situar no conceito de web social (Asselin & Moayeri, 2011), 

refletindo sobre o que separa as suas diferentes gerações e focando-nos, 

particularmente, no que resulta da sua evolução (P. Anderson, 2007). A web 1.0 

                                                           
39

 Autores citados por Onrubia e Engel (2009). 
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caraterizava-se pela unidirecionalidade (Hargadon, 2009; Rosen & Nelson, 2011) e evoluiu 

para uma web 2.0, plena de possibilidades de participação e de partilha (Adams, 2004; P. 

Anderson, 2007; Downes, 2008; Hargadon, 2009; O’Reilly, 2005; Olaniran, 2009; Tapscott 

& Williams, 2008; Tzeng et al., 2009), traduzindo-se numa web social, que vive da partilha 

e da colaboração. 

Como seria de esperar, estas potencialidades da web social transformaram o modo 

como vemos a informação, o acesso a esta e as possibilidades de participação na sua 

(re/co)construção. Apesar da sua influência indubitável, a transformação começou muito 

antes da web social, com as inovações na área dos transportes e das comunicações que 

ocorreram no final do século XIX (Giddens, 1991; McLuhan, 1964), evoluiu durante o 

século passado e perdura neste século, que vai na sua segunda década, marcando toda a 

sociedade à escala global (G. Cardoso, 2006; Castells, 2010). 

Particularmente, na Educação, marcou diferentes gerações de alunos e, 

notoriamente, os atuais já não conseguem conceber o ensino e a aprendizagem sem 

acesso às tecnologias (Bennett et al., 2008; Prensky, 2005; Redecker et al., 2009; 

Redecker, 2009). Os espaços educacionais transpuseram os muros das instituições 

escolares, alargando o leque de possibilidades para aprender (Vázquez-Bernal et al., 

2010). A integração destes mais recentes espaços de aprendizagem na Educação trouxe à 

instituição escolar a necessidade de se adaptar e de preparar os alunos para estes 

desafios (Conole, 2010b): saber gerir a informação – tão abundante que é humanamente 

impossível retê-la – e acompanhar a sua evolução permanente (Attwell, 2008; A. Moreira, 

2008; Redecker, 2009; Siemens, 2006). 

O Processo de Bolonha (Bologna Declaration, 1999) teve um papel fundamental na 

renovação do Ensino Superior, reconhecendo a importância de integrar as tecnologias e 

preparar os diferentes atores para os desafios da atualidade. Para percebermos melhor 

como ocorreu essa transformação, refletimos sobre: 

- a mudança de paradigmas educacionais, já que os modelos tradicionais, que viam 

o professor no centro do processo de ensino e aprendizagem (T. Anderson & Dron, 2011; 

Coutinho & Junior, 2007a), foram substituídos por modelos construtivistas, que 

entendem a aprendizagem como um processo de construção (T. Anderson & Dron, 2011); 
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a recente teoria do conectivismo (Siemens, 2005, 2006), que se centra na qualidade das 

ligações que o indivíduo estabelece para aceder ao conhecimento de que necessita; 

- os novos ambientes de aprendizagem, constantemente renovados pelo recurso 

aos VLE, aos LMS e aos PLE (Attwell, 2009; Brown, 2010; Downes, 2005, 2011; Pais et al., 

2011; Siemens, 2007); tendo as suas raízes na educação a distância (Garrison & Anderson, 

2003; Gil, 2008; Gomes, 2003, 2008a; M. Pinto et al., 2012), o e-learning veio integrar-se 

nestes mais recentes ambientes e pressupõe o recurso a ferramentas colaborativas para 

aprender (Wagner et al., 2008); 

- as comunidades emergentes, em que a aprendizagem e a construção do 

conhecimento acontecem socialmente (Illera, 2007; Scardamalia & Bereiter, 2003; 

Wenger, 1998); o modo como os indivíduos se envolvem nessa construção dá origem a 

diferentes comunidades (Henri & Pudelko, 2003), resultantes da partilha de interesses e 

orientadas por objetivos, de aprendizagem e de prática. 

No Ensino Superior, as comunidades de inquirição (Garrison et al., 2000, 2001; 

Garrison & Arbaugh, 2007) assumem especial relevo, por favorecerem aprendizagens de 

nível elevado. Nestes contextos, as ferramentas da web social desempenham um papel 

fundamental, quer no aprofundamento dos laços sociais, quer no desenvolvimento da 

colaboração, para aprender, para desenvolver competências, para construir 

conhecimento (Macário, Lopes, et al., 2011; Macário, Tréz, et al., 2011; Redecker, 2009). 

Particularmente na formação inicial de professores, a web social pode oferecer 

contributos relevantes para os futuros profissionais da Educação, ajudando a prepará-los 

para as exigências atuais (Comission of the European Communities, 2007) e 

proporcionando-lhes oportunidades de colaboração (Garrison et al., 2000; Meirinhos & 

Osório, 2006; Zygouris-Coe, 2012). 

Para vermos mais de perto as potencialidades oferecidas pelas ferramentas da web 

social, distinguimos modalidade síncrona de modalidade assíncrona e apresentámos 

algumas ferramentas e as possibilidades que ofereciam (Bower et al., 2010; OECD, 2007; 

Redecker et al., 2009). Depois, focámo-nos nos fóruns de discussão online, que nos 

parecem particularmente interessantes, por serem muito fáceis de criar e gerir do ponto 

de vista técnico e por o seu caráter assíncrono oferecer possibilidades de envolvimento e 
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reflexão aprofundada sobre o que está em discussão (Garrison et al., 2000; Veerman & 

Veldhuis-Diermanse, 2001) e também de partilha e colaboração (Henri & Lundgren-

Cayrol, 2001) através da escrita. A avaliação pode exigir alguns cuidados, para não cair na 

vertente meramente quantitativa, que informa muito pouco acerca da profundidade da 

discussão (Dennen & Paulus, 2005; Garrison & Cleveland-Innes, 2005). O importante é 

analisar o processo colaborativo que acontece no fórum de discussão, para construir 

conhecimento, para aprender.  

Nesta linha de pensamento, apresentámos dois modelos de análise: 

- interaction analysis model (Gunawardena et al., 1997), que descreve os processos 

de negociação de significado e de construção de conhecimento num ambiente 

colaborativo de debate online, em cinco fases (partilha e comparação de informação, 

descoberta e exploração de dissonâncias ou inconsistências em ideias, conceitos ou 

afirmações, negociação de significados/coconstrução de conhecimento, teste e 

modificação das sínteses propostas ou coconstrução e afirmação de 

concordâncias/aplicação de conhecimento recém-construído);   

- community of inquiry framework (Garrison et al., 2000), que defende a criação de 

comunidades de inquirição, em que a colaboração assíncrona entre os participantes, 

destinada a construir conhecimento, é assegurada pela comunicação escrita; o modelo 

distingue três elementos fundamentais nesse movimento comunicativo (presença social, 

presença cognitiva e presença de ensino). 

Este último modelo, pelas suas potencialidades, revela ser muito interessante para 

construir conhecimento no Ensino Superior, pois centra-se na análise do discurso escrito 

crítico e reflexivo produzido pelos intervenientes.  

 

3.5. Considerações finais 

Retomamos a citação de partida deste capítulo, da autoria de Siemens (2006), que 

coloca uma questão que nos leva a refletir sobre as novas formas de acesso, tratamento, 

armazenamento do conhecimento, que, comparativamente com as gerações anteriores, é 

muito menos seguro e previsível. Vimos como atualmente, além do seu caráter 

imprevisível, o conhecimento parece estar em toda a gente, em toda a parte, pelo que o 
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acesso a ele, bem como o seu tratamento e armazenamento são tudo menos 

convencionais. 

Transportando este princípio para a construção de conhecimento didático pelo 

futuro professor, percebemos a importância de fomentar modalidades de trabalho em 

que estes profissionais da Educação se habituem a encontrar soluções com os pares, a 

procurar informação e a construir conhecimento com estes, visto que os locais 

tradicionais de armazenamento da informação já não são suficientes. O futuro professor 

deverá ter, na formação inicial, um contacto profundo com as diferentes dimensões da 

Didática, que serão os pilares da sua ação docente futura e que serão trabalhados e 

enriquecidos pela experiência e pela colaboração com os pares.  

Particularmente, para o futuro professor de Língua Portuguesa, parte desse 

conhecimento didático assentará em princípios relativos ao ensino e aprendizagem da 

língua materna, em que um dos domínios a ter em conta será o da Escrita. Para o 

professor do 1º CEB, os aspetos ortográficos do domínio da escrita assumem uma 

relevância particular, como teremos oportunidade de discutir no capítulo que se segue. 
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CAPÍTULO 4 – Abordagem da ortografia na didática da escrita: da consistência do 

conhecimento científico à adoção de estratégias didáticas 

 

A questão ortográfica coloca-se todos os dias durante a 
fase inicial da aprendizagem da escrita. Em vez de ficar 
rapidamente resolvida, para muitos alunos essa 
questão continua a colocar-se ao longo de todo o 
percurso escolar, mesmo para além do ensino básico. 
As dificuldades ortográficas continuam ainda a 
acompanhar alguns adultos, como profissionais, 
quando têm de recorrer à escrita. (Barbeiro, 2007, p.7). 

 

A sociedade atual vê a escrita como uma atividade de prestígio, pois ela é, 

simultaneamente, instrumento de produção de conhecimento e veículo de acesso a este. 

Como tal, exige indivíduos competentes na sua conceção, tratamento, apropriação e 

recriação: 

O conhecimento tornou-se a pérola do século XXI, o grande objectivo a perseguir e 
a moeda que nos permite franquear as portas da qualidade de vida, da 
prosperidade, da saúde. A exclusão do acesso ao conhecimento é hoje, como 
sempre, o maior obstáculo ao desenvolvimento individual e colectivo. (Sim-Sim, 
2004, p. 11). 
 
De facto, a participação na construção do conhecimento e o acesso a este 

dependem de um bom domínio da língua, nos seus diferentes domínios, com 

repercussões, também, no desenvolvimento das mais diversas competências, ao serviço 

de outras aprendizagens, na vida do indivíduo, em contexto escolar e fora deste.  

Particularmente, sendo a linguagem escrita um instrumento essencial na vida do 

cidadão, para que este possa fazer parte efetiva na comunidade, é essencial que a 

domine, nas suas vertentes de compreensão e expressão/produção, enquanto 

ferramenta de aprendizagem, construção e estruturação de conhecimento (Amor, 2004; 

Carvalho & Pimenta, 2005; Duarte, 2000a). Trata-se de um domínio com influência em 

diversas áreas da vida do indivíduo: “[...] a expressão escrita constitui uma necessidade 

em muitas circunstâncias da vida quotidiana (para além das decorrentes da 

escolarização), um instrumento de participação activa do sujeito na sociedade e, ainda, 

um poderoso meio de criação estética” (Barbeiro, 1999, p. 11).  



136 
 

Apesar de a Escola ter um papel fundamental no desenvolvimento de escreventes 

competentes, é preciso notar que a escrita é um objeto social, logo não é exclusivamente 

escolar: “[...] a escrita é importante na escola porque é importante fora da escola, e não o 

inverso” (Ferreiro, 1993, p. 21). Tratando-se de um objeto social, também na Escola é 

fundamental que lhe seja atribuído esse estatuto. Muitas vezes, nas atividades de 

produção escrita realizadas em contexto escolar, os textos não têm destinatários 

específicos, nem objetivos concretos, nem circulam, pois não são lidos por mais ninguém 

a não ser o professor, logo surgem desprovidos dessa dimensão social, que faz parte da 

sua essência:  

Um sujeito somente escreve quando tem o que dizer, mas não basta ter o que dizer, 
ele precisa ter razões para dizer o que tem para dizer. Muitas vezes temos algo para 
dizer a alguém, mas temos razões para não dizer. Mas ainda não basta eu ter o que 
dizer e ter razões para dizer, eu preciso ter claro para quem eu estou dizendo. Nos 
processos de produção de textos, nas escolas, o aluno não tem para quem dizer o 
que diz, ele escreve o texto não para um leitor, mas para um professor para quem 
ele deve mostrar que sabe escrever. (Geraldi, 2004, p. 20). 
 

Deste modo, as atividades de produção escrita perdem o seu sentido, revestem-se de 

artificialismo e tornam-se desmotivantes, pois o aluno não consegue reconhecer aos 

textos por si produzidos qualquer valor na vida real (Amor, 1994; Barbeiro, 2003; Camps, 

2003b; Carvalho, 1999b; Cassany, 2000; Pereira & Cardoso, 2005): o que escreveu servirá 

apenas para o professor avaliar o produto final da sua escrita, anotando as incorreções. 

Assim, o aluno limita-se a adequar o seu texto ao professor, seu destinatário último, com 

o intuito de obter uma classificação mais elevada. 

Em contexto escolar e extraescolar, a ortografia é, muitas vezes, vista como o 

aspeto mais importante da escrita ou, inversamente, como um aspeto sem importância, a 

desvalorizar. Creem uns que um bom escrevente é aquele que domina o código 

ortográfico e, portanto, muitas abordagens de ensino e aprendizagem da escrita 

centram-se nesse aspeto. Creem outros que esta decorre da leitura e da escrita e é 

aprendida naturalmente, sem que seja necessário ensino explícito.  

Atualmente, a investigação centrada na abordagem da ortografia no âmbito de uma 

didática da escrita considera importante dominar o código ortográfico para escrever com 

correção, mas reconhece que escrever implica um processo laborioso e complexo e que, 
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nesse ato, são convocadas várias competências, sendo a competência ortográfica apenas 

uma delas. No entanto, considera-se fundamental que os aspetos ortográficos sejam 

automatizados o mais cedo possível, para que o sujeito se possa concentrar mais 

naqueles que lhe podem criar mais problemas e dificuldades. Logo, por a iniciação formal 

à escrita ocorrer no 1º CEB, é nesse nível de escolaridade que o ensino explícito da 

ortografia tem interesse particular. 

É sobre estas questões que iremos refletir neste capítulo. Começaremos por situar a 

didática da escrita num campo científico mais alargado, o da Didática, tendo em conta as 

suas três dimensões: política, investigativa e formativa. De seguida, focar-nos-emos na 

abordagem da ortografia no âmbito da didática da escrita. Terminaremos com uma 

síntese e algumas considerações finais. 

 
 
4.1. Para uma didática da escrita: procurando uma delimitação do campo 

Antes de nos centrarmos especificamente na didática da escrita, vamos procurar 

situá-la no campo científico da Didática, enquanto disciplina autónoma, que interage com 

outras, mas que tem um objeto de estudo particular. Ela tem vindo a afirmar-se nos 

últimos 30/40 anos, em Portugal e no panorama internacional.  

Com a introdução da didática curricular nos cursos de formação de professores, nos 

anos 70/80 do século XX, o debate em torno da sua concetualização, delimitação e 

autonomização relativamente às Ciências da Educação intensificou-se até à década de 90, 

altura em que começou a afirmar a sua autonomia e o seu objeto de estudo específico: a 

sala de aula (Alarcão, 1991, 1997; Andrade & Araújo e Sá, 1989; Canha, 2013). 

Mais tarde, com a reflexão relativa às diversas vertentes de atuação da Didática, 

Alarcão (1994b) identificou as suas três dimensões (tríptico didático): i) investigativa 

(investigação para a construção de conhecimento científico), ii) curricular (unidade 

curricular dos cursos de formação de professores) e iii) profissional (ação profissional dos 

professores nas escolas). Cada uma dessas dimensões estaria em constante interação 

com as restantes: “[...] identifica[-se] como ciência, como objeto curricular e como prática 

de ensino e que se caracteriza pela interação coconstrutiva entre essas três dimensões 

[...]” (Canha, 2013, p. 29).  
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Este tríptico foi conhecendo reconfigurações desde aquela época, devido ao 

aprofundamento da discussão e da investigação em torno do campo de ação da Didática. 

Em 2006, veio a incluir uma nova dimensão: política (Alarcão, Andrade, Araújo e Sá, et al., 

2006), dando origem a uma reconfiguração do tríptico didático, compreendendo agora as 

dimensões (Alarcão, Andrade, Araújo e Sá, Melo-Pfeifer, & Santos, 2009): i) investigativa 

(construção de conhecimento científico), ii) política (influência do pensamento didático 

nas decisões políticas, na organização do próprio sistema educativo, na definição de 

currículos, programas e orientações curriculares e, ainda, nas decisões dos próprios 

didatas) e iii) formativa (formação de professores e ação didática destes orientada para a 

aprendizagem dos alunos). Também estas dimensões estabelecem inter-relações, pelo 

que o conhecimento científico construído e o pensamento didático resultam de todas 

elas.    

As reconfigurações que foi conhecendo revelam como a Didática tem vindo a 

atualizar-se, a aprofundar-se e a fundamentar-se ao longo do tempo, dando novos 

contornos às didáticas específicas que se foram constituindo no seu interior. 

Particularmente, a Didática de Línguas, segundo alguns investigadores (Alarcão, Andrade, 

Araújo e Sá, & Melo-Pfeifer, 2008, p. 644) desempenha duas funções: “[...] elle se 

constitue comme une discipline d'observation – par conséquent, de production de 

connaissance -, mais aussi d'intervention et/ou d'innovation [...].”.  Portanto, na linha do 

que já sucede na Didática, a Didática de Línguas articula uma dimensão investigativa e 

uma dimensão prática. 

Tal como o campo mais vasto em que se integra, a Didática de Línguas não existe 

isoladamente, mas recebe contributos de outras disciplinas, para as quais também 

contribui. No âmbito da língua materna, Dabène (1996) via-a como uma disciplina de 

interface:  

[...] entre, d’une part, une démarche «descendante», des savoirs issus des 
disciplines contributoires vers la classe, et, d’autre part, une démarche 
«ascendante», celle qui part d’une analyse des situations 
d’enseignement/apprentissage, qui les problématise et qui construit des 
hypothèses génératrices de nouveaux savoirs. (p. 88). 
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Esses contributos permitem-lhe orientar a análise das situações de ensino e 

aprendizagem e formular hipóteses sobre elas. Apesar disso, trata-se de uma disciplina 

autónoma: “L’autonomie revendiquée de la didactique ne signifie pas indépendance mais 

libre arbitre sur un fonds de savoirs partagés et possibilité d’en construire de nouveaux à 

l’intérieur d’un horizon théorique reconnu comme pertinent par rapport aux objectifs 

didactiques définis” (Dabène, 1996, p. 88).  

Com quase trinta anos de investigação, também a didática da escrita tem outras 

disciplinas de referência (Pereira, 2000): Linguística (Textual), Psicologia, Psicolinguística, 

Psicologia Cognitiva, Psicanálise, Hermenêutica, Retórica, Sociologia, Sociolinguística. Não 

querendo centrar-se, apenas, nos produtos escritos, a didática da escrita recorre a outras 

disciplinas para melhor compreender o que envolve o processo de escrita: 

Orientações que centralizam o seu interesse no uso sócio e psicolinguístico e na 
composição organizativa dos discursos e em conceitos, mais gerais, como os de 
texto e/ou discurso, por exemplo, ou outros, mais concretos, atinentes às 
propriedades desses textos/discursos, parece evidente que sejam referenciais 
incontornáveis no espaço didáctica de quem não se quer confinar ao estudo do 
produto final da escrita, mas pretende aceder ao desenrolar do processo de 
construção da produção textual. (Pereira, 2000, p. 49). 
 

Essas orientações provenientes de outras disciplinas científicas têm contribuído para 

focar o interesse da didática da escrita no sujeito. O domínio da produção escrita é uma 

via para o sucesso nas mais variadas vertentes da sua vida (na Escola, futuramente no 

trabalho, na relação com outros, etc.). Por conseguinte, a didática da escrita tem revelado 

uma crescente preocupação em dotar os alunos de competências que lhes permitam 

escrever com desenvoltura e autonomia: 

O objectivo prioritário da DE [didática da escrita] será, então, favorecer a 
apropriação [...] crescentemente autónoma dos mecanismos básicos que sustentam 
a escrita, a fim de que o Sujeito seja capaz de a utilizar de modo intencional e 
pessoal, em situações diversificadas, autorregulando esse uso. Para isso, a DE terá 
de facultar saberes mobilizáveis e facilitadores que apoiem o Sujeito, para que 
escreva com progressiva autonomia, assumindo a responsabilidade do seu texto e 
sabendo tomar e justificar opções no processo de escrita. (I. Cardoso, 2009, p. 38). 

  
Portanto, centrada no sujeito, a didática da escrita preocupa-se em promover nele a 

apropriação progressiva da escrita. Para isso, é fundamental desenvolver as competências 
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que serão convocadas no ato de produção escrita, entre as quais a competência 

ortográfica, cuja aquisição e desenvolvimento tem maior incidência no 1º CEB. 

De seguida, vamos centrar-nos nesse ciclo de ensino e na abordagem dos aspetos 

ortográficos feita no seu âmbito, sem os arredar do contexto mais amplo a que 

pertencem: a escrita. Seguindo o tríptico didático proposto por Alarcão et al. (2009), 

começaremos por refletir sobre a dimensão investigativa da didática da escrita e, depois, 

debruçar-nos-emos sobre as dimensões formativa e política. 

 

4.2. Didática da escrita: dimensão investigativa 

Nesta secção, iremos debruçar-nos sobre alguns pressupostos, provenientes da 

investigação em Didática. Começaremos por mencionar a importância de uma abordagem 

transversal do ensino e aprendizagem da língua portuguesa, que, no 1º CEB, é 

particularmente significativa por um mesmo professor ser o responsável por todas as 

áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares. 

 

4.2.1. Abordagem transversal do ensino e aprendizagem da língua portuguesa 

A defesa de uma abordagem transversal do ensino e aprendizagem da língua 

portuguesa justifica-se pelo facto de esta ser instrumento de aprendizagem em todas as 

áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares, e, ainda, por facilitar o 

desenvolvimento de várias competências, convocadas nas mais diversas disciplinas do 

currículo e na vida exterior à Escola (Neves & Sá, 2005). De facto, competências 

associadas à compreensão e expressão oral e escrita e ao conhecimento explícito da 

língua deverão ser desenvolvidas em todas as áreas curriculares, disciplinares e não 

disciplinares, por serem fulcrais na formação do indivíduo e indispensáveis em todas as 

áreas do currículo (Sim-Sim, Duarte, & Ferraz, 1997). Portanto, a transversalidade da 

língua portuguesa justifica-se num duplo sentido: para o sucesso escolar e para a 

integração socioprofissional do indivíduo (C. M. Sá, 2006a, 2012b, 2013c). Nessa medida, 

todas as áreas curriculares disciplinares e não disciplinares deverão contribuir para o 

melhor domínio da língua portuguesa, não se restringindo essa preocupação à área 

curricular disciplinar de Língua Portuguesa (Bartolomeu & Sá, 2008; C. M. Sá, 2012b).  
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Caraterizado por um regime de monodocência, o 1º CEB constitui-se como espaço 

por excelência para a promoção da abordagem transversal de um ensino e aprendizagem 

da escrita precoce, situado e sistematizado: 

O ensino da escrita não se limita às horas dedicadas à Língua Portuguesa. Por 
conseguinte, ele pode e deve efectuar-se também em articulação com a produção 
de textos nas outras áreas curriculares. [...] Ao ligar-se às restantes áreas 
disciplinares, a escrita aproxima-se da realização de funções. (Pereira & Barbeiro, 
2007, p. 14). 

  
No ensino da escrita no 1º CEB, a ortografia é um dos aspetos a ter em conta. Para 

planificar estratégias e atividades conducentes à sua aprendizagem, é necessário, entre 

outros aspetos, conhecer o que a criança já sabe sobre a escrita e, particularmente, sobre 

a ortografia, quando inicia a sua aprendizagem. Na secção seguinte, iremos centrar-nos 

na abordagem da ortografia no âmbito do ensino da escrita antes e no início da 

escolarização. 

 

4.2.2. Ortografia na abordagem da escrita antes e no início da escolarização 

Quando a criança inicia a aprendizagem formal da escrita, tem já alguns 

conhecimentos sobre esta linguagem específica: “A descoberta [da escrita] iniciou-se 

antes da escolarização, por meio do contacto com os produtos escritos, visíveis, rasgáveis, 

desenháveis, manipuláveis” (Barbeiro, 1999, p. 11). Muitos investigadores (Aleixo, 2005; 

Barbeiro, 1999, 2007; Ferreiro, 2003; M. A. Martins & Niza, 1998; Mata, 1991; Rebelo, 

Marques, & Costa, 2000; Ribera, 2013; Teberosky & Ribera, 2004; Teberosky, 2001a), de 

diversas áreas, ao longo das últimas décadas, têm sido unânimes em considerar que, 

antes de iniciar a escolarização, a criança contacta com a escrita, participa em situações 

em que esta está presente e vai desenvolvendo aprendizagens sobre ela. Esse contacto 

com a escrita antes de entrar na escola faz com que a criança construa representações 

sobre esta: “[...] representación sobre las condiciones del lenguaje que se escribe y 

representación de las propriedades perceptivas gráficas y de la relación entre escritura y 

lenguaje” (Teberosky, 2001a, p. 76). Mais especificamente a criança aprende: 

[...] a diferença entre número e letra, os símbolos que representam o seu nome, a 
necessidade de um número mínimo de grafias para significar algo, a possibilidade 
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de cada sílaba, a unidade sonora mínima mais facilmente perceptível corresponder 
a uma letra. (Carvalho, 1999b, p. 71). 
 
As hipóteses que vai formulando darão origem a algumas contradições que, uma 

vez superadas, a fazem procurar novas hipóteses. Ferreiro e Teberosky (1986) 

basearam-se em resultados de um estudo com crianças entre os 4 e os 6 anos de idade 

(antes de iniciarem a escolarização), para propor 5 níveis que caraterizam o modo como 

estas escrevem sem ajuda escolar:   

i) nível 1 – “[...] escrever é reproduzir os traços típicos da escrita que a criança 

identifica como a forma básica de escrita” (p. 183);  

ii) nível 2 – a criança avança com a hipótese “Para poder ler coisas diferentes [...] 

deve haver uma diferença objetiva nas escritas” (p. 189) e os seus grafismos passam 

a ser mais definidos e mais próximos de letras;  

iii) nível 3 – a criança procura atribuir “[...] um valor sonoro a cada uma das letras 

que compõem uma escrita” (p. 193) e, portanto, cada letra passa a valer por uma 

sílaba, dando origem à hipótese silábica;  

iv) nível 4 – a criança passa da hipótese silábica para a hipótese alfabética devido ao  

[...] conflito entre a hipótese silábica e a exigência de quantidade mínima de grafias 
(ambas exigências puramente internas, no sentido de serem hipóteses originais da 
criança) e o conflito entre as formas gráficas que o meio lhe propõe e a leitura 
dessas formas em termos de hipótese silábica (conflito entre uma exigência interna 
e uma realidade exterior ao próprio sujeito). (p. 209); 
 
v) nível 5 – a criança avança para a escrita alfabética, tendo compreendido que  

“[...] cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores sonoros menores que 

a sílaba, e realiza sistematicamente uma análise sonora dos fonemas das palavras 

que vai escrever” (p. 213). 

Apesar de a aprendizagem da linguagem escrita se iniciar antes da escolarização, 

nem todo o percurso neste domínio se faz em contexto extraescolar: 

Isto não significa que todas as crianças cheguem à escola como leitoras ou 
escritoras, por vezes longe disso. Mas significa que chegam à escola, sabendo 
alguma coisa sobre o que é a Linguagem Escrita, como funciona e para que é 
utilizada (Mata, 1991, p. 11). 
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A aprendizagem da escrita necessita de um ensino estruturado, fundamentado, 

sistematizado, mas baseado nas conceções prévias da criança: “[...] es importante que la 

escuela, lejos de cortar esta relación del niño pequeño con el mundo del lenguaje escrito, 

le dé continuidad y la desarrolle” (Ribera, 2013, p. 96). 

Algumas crianças já se terão apropriado do princípio alfabético antes de entrarem 

na escola (A. G. Morais & Teberosky, 1994, p. 22): “[...] a forma das letras, a direção da 

escrita na linha e sua orientação, a necessidade de variedade interna e quantidade 

mínima de grafemas num conjunto de letras para que este seja considerado escrita”. No 

entanto, para a sua maioria, será com o 1º CEB que se irão apropriar dele e, para isso, é 

importante desenvolver primeiro a consciência fonológica, isto é, a  

[...] capacidade de explicitamente identificar e manipular as unidades do oral. Se 
pensarmos na unidade palavra, a capacidade que a criança tem de a isolar num 
contínuo de fala e a capacidade que tem de identificar unidades fonológicas no seu 
interior é entendida como expressão da sua consciência fonológica. (Freitas, Alves, 
& Costa, 2007, p. 9). 
 
A consciência fonológica permite compreender que as palavras são constituídas por 

sons (fonemas) e que estes correspondem a letras (grafemas) (Horta & Martins, 2004; 

Lourenço, 2013; Zorzi, 2003), mas não se fica por aqui: 

É esta capacidade que nos permite afirmar que as palavras <maltês> e <francês> 
rimam, que as palavras <gato> e <gado> têm em comum a sílaba inicial, que a 
palavra <formiga> tem mais sílabas do que a palavra <gato>, ou ainda que as 
palavras <piano> e <porta> começam com o mesmo fonema (Lourenço, 2013, p. 
177). 
 
A consciência fonológica será, então, fundamental para a descoberta e 

compreensão do princípio alfabético, que envolverá a tomada de consciência de que a 

língua oral é formada por unidades linguísticas mínimas e que as letras as representam na 

escrita (Freitas et al., 2007; A. C. Silva, 2004). Tal envolve um processo muito complexo, 

exigente e de elevada abstração cognitiva: “A descoberta deste princípio parece ser uma 

das tarefas mais complicadas que as crianças têm de enfrentar no seu percurso até à 

aquisição de comportamentos fluentes de leitura e escrita” (A. C. Silva, 2004, p. 188). 

Efetivamente, este princípio implica (A. G. Morais, 2002, p. 21): i) “que é preciso haver 

uma variedade interna nas grafias que usamos numa palavra”; ii) “quais são as letras 
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permitidas em nossa língua e em que seqüencias elas podem ocorrer”; iii) “que as letras 

representam partes sonoras das palavras que falamos, partes menores que as sílabas”; iv) 

“quais valores sonoros as letras podem assumir em nossa escrita”.  

Tendo compreendido o princípio alfabético, a criança começa a notar algumas 

inconsistências no sistema alfabético (A. G. Morais, 2005a), como, por exemplo, o facto 

de o mesmo som ser atribuído a duas letras diferentes. Essa descoberta levá-la-á, 

gradualmente, a abandonar a hipótese fonética e apropriar-se da hipótese ortográfica 

(Pereira & Azevedo, 2005). Deste modo, vai-se apropriando do código ortográfico, das 

suas convenções de combinação e transcrição fonética e irá dar início à resolução de 

problemas de ortografia (Rebelo et al., 2000). Para isso, a criança terá de deixar de se 

apoiar em exclusivo nas propriedades fonológicas das palavras (A. C. Silva, 2007).  

A construção do conhecimento ortográfico depende de alguns princípios atuantes 

no processo de descoberta ou de conquista da escrita pela criança. Esses princípios 

organizam-se hierarquicamente em três níveis, sendo que o último deles responde às 

exigências dos restantes (Barbeiro, 2007): 

i) nível de representação gráfica - baseia-se no princípio da presença do sinal, que 

corresponde à necessidade de se representar graficamente algo, através da 

inscrição de um sinal gráfico num dado suporte (competência de inscrição);  

ii) nível de transcrição - baseia-se no princípio da sequencialidade, que corresponde 

à sequência linear temporal da linguagem oral, através da segmentação de 

unidades linguísticas (competência de segmentação), obedecendo ao princípio 

alfabético do sistema ortográfico do Português; 

iii) nível ortográfico – baseia-se no princípio da unicidade, que corresponde à 

uniformização das relações fonema-grafema, embora não em absoluto, e que é 

combinado com o princípio alfabético. 

Quando as preocupações dos alunos já não residirem em aspetos superficiais da 

escrita, como os movimentos gráficos ou a ortografia, a sua atenção começa a recair 

noutros aspetos mais profundos: “[...] tendo em vista a adequação da expressão à 

situação de comunicação, com a consideração de instâncias como o receptor, a situação, 

o conteúdo” (Carvalho, 1999b, p. 74). Esta aprendizagem é essencial, já que a produção 
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escrita será tanto mais complexa, quanto mais profundos forem os aspetos convocados 

para a sua execução. Tal aprendizagem envolve automatização, de forma progressiva, a 

níveis cada vez mais profundos (Carvalho, 1999b). 

Essa complexidade pode ser, de algum modo, resolvida, com o progressivo 

desenvolvimento da competência escrita, que engloba três competências (Pereira & 

Barbeiro, 2007): i) compositiva, ii) ortográfica e iii) gráfica.  

Na secção seguinte, procuraremos caracterizar a competência ortográfica. 

 

4.2.3. Competência ortográfica: ao encontro de uma definição 

Antes de nos centrarmos na competência ortográfica em particular, devemos 

situá-la no âmbito de outros conceitos habitualmente utilizados em Didática de Línguas.  

Começaremos pela competência de comunicação, que, segundo Galisson e Coste 

(1983), envolve o domínio de determinados códigos socialmente impostos utilizados na 

comunicação, numa determinada comunidade: 

[…] supõe o domínio de códigos e de variantes sociolinguísticas e dos critérios de 
passagem de um código ou de uma variante a outros: ela implica também um saber 
pragmático relativamente às convenções enunciativas que estão em uso na 
comunidade considerada. (p. 135). 
  
A noção de competência comunicativa apresentada no Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas (2001) vai ao encontro dessa definição, dado que envolve “[...] 

o conhecimento de recursos formais a partir dos quais se podem elaborar e formular 

mensagens correctas e significativas, bem como a capacidade para os usar” (p. 157). 

Neste mesmo documento, a competência comunicativa é subdividida em três conjuntos 

de competências: i) competências linguísticas, ii) competências sociolinguísticas e iii) 

competências pragmáticas. A competência ortográfica faz parte das competências 

linguísticas – a par das competências lexical, gramatical, semântica, fonológica e 

ortoépica – e pressupõe: “[...] o conhecimento e a capacidade de percepção e produção 

dos símbolos com os quais se compõem os textos escritos” (Conselho da Europa, 2001, p. 

167). 

 Em Portugal, Pereira e Barbeiro (2007) associam a competência ortográfica “[...] às 

normas que estabelecem a representação escrita das palavras das línguas” (p. 7). 
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Portanto, trata-se de uma competência que exige o conhecimento do código ortográfico, 

a compreensão do seu funcionamento e a capacidade para o utilizar.  

Nos Programas de Português para o Ensino Básico (Reis et al., 2009), a competência 

ortográfica surge como uma das três competências convocadas na produção de um texto 

escrito, sendo antecedida pela competência gráfica e seguida pela competência 

compositiva. Esta ordem indica o seu grau crescente de complexidade (Pereira & 

Barbeiro, 2007). 

A competência compositiva é a que mais tempo leva a automatizar, pois envolve o 

tratamento dos aspetos mais complexos da produção escrita, permitindo formar um 

texto, pela combinação de expressões linguísticas (Pereira & Barbeiro, 2007). Por 

exemplo, o sujeito que tem conhecimento de modelos textuais ou discursivos e sabe 

utilizá-los em diferentes situações revela um bom nível de automatização desta 

competência. No entanto, necessitará sempre de aprofundamento: “[...] cada texto 

coloca desafios novos e apresenta possibilidades alternativas quanto à sua construção” 

(Pereira & Barbeiro, 2007, p. 17). Trata-se de uma competência convocada, também, para 

dar solução a novas situações: “[...] pode ser orientada para a procura de criatividade e de 

inovação, segundo novos rumos, e para a adequação do texto às exigências de cada 

situação” (Barbeiro, 2007, p. 19).  

A competência ortográfica manifesta-se ao longo de todo o processo de escrita e 

vai atuar na reparação de falhas, quando estas não coincidem com a forma ativada no 

conhecimento do indivíduo, e na tomada de decisão, baseada nos conhecimentos do 

sujeito, quando surgem dúvidas: “[…] pela acção conjugada da automatização e da 

componente de controlo ou verificação, actua ao longo do processo de escrita [...]” 

(Barbeiro, 2007, p. 123). Havendo outros aspetos que atuam a níveis mais profundos 

convocados para o processo de escrita, é muito importante que esta competência seja 

automatizada o mais cedo possível, para que, no processo de escrita, o sujeito possa 

dedicar “[...] a sua capacidade de processamento às tarefas que deverá realizar por meio 

da competência compositiva” (Pereira & Barbeiro, 2007, p. 17), ou seja, não tenha de, a 

cada passo, tomar decisões relativas à ortografia de modo consciente, a não ser que 

apareça um problema específico: “Essa necessidade de reflexão acerca das formas das 
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letras ou da ortografia das palavras só ocorre quando aparece um problema, 

desencadeado por uma dúvida ou por uma falha durante a produção” (Pereira & 

Barbeiro, 2007, p. 17).  

Na aquisição e desenvolvimento desta competência, há diversos fatores envolvidos 

que a condicionam e que é pertinente conhecer. Em seguida, iremos debruçar-nos sobre 

alguns deles.  

 

4.2.4. Fatores que dificultam a aprendizagem da ortografia 

A aprendizagem da ortografia pode deparar-se com alguns fatores que tendem a 

dificultá-la e que é necessário conhecer no momento de delinear estratégias para que os 

alunos alcancem o seu domínio. Começamos pela complexidade do sistema ortográfico 

da língua portuguesa. 

 

4.2.4.1. Complexidade do sistema ortográfico do Português  

O sistema ortográfico do Português baseia-se no princípio alfabético, ou seja, 

recorre a sinais gráficos para representar os fonemas ou segmentos mínimos em que é 

possível dividir a sequência de sons (Barbeiro, 2007). Carateriza-se por alguma 

arbitrariedade e, ao mesmo tempo, pela sua convencionalidade.  

Além disso, não representa em absoluto os sons da fala: “[...] não encontramos na 

ortografia do Português, de uma forma absoluta, uma correspondência de um para um 

entre os fonemas e os grafemas e inversamente” (Barbeiro, 2007, p. 46). De facto, em 

Português, como noutras línguas de escrita alfabética, existe um desfasamento entre a 

marcação gráfica dos sons e as realizações concretas dos falantes (Duarte, 2000b), como 

é explicado por Ferreiro (1993, p. 27): 

Isto se dá por duas razões: a primeira tem a ver com uma variável temporal – as 
ortografias das línguas escritas evoluem muito mais lentamente do que a fala; a 
segunda razão é de caráter espacial – na medida em que uma língua se estende a 
um número crescente de usuários dispersos numa área geográfica ampla, surgem 
variantes dialetais que se distanciam em maior ou menor medida do que se 
representa por escrito. 
 
Apesar disso, durante muito tempo, assumiu-se que o sistema ortográfico de uma 

língua era um conjunto de regras demarcadas, adquirido facilmente em poucos anos, de 
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utilização mecânica e, sobretudo, essencial para identificar quem dominava a língua 

(Cassany, 1999). Hoje sabemos que o código ortográfico nada tem de limitado, estático e 

mecânico, caraterizando-se antes pela arbitrariedade e irregularidade (Barbeiro, 2007; 

Cassany et al., 2000; Cassany, 1999; Centre Régional de Documentation Pédagogique de 

Champagne-Ardenne, 1993; Jaffré, 1989). Essa complexidade decorre de várias causas: i) 

qualquer língua sofre a todo o momento alterações, provenientes de empréstimos e 

influências fonéticas, fruto da aproximação global de pessoas e culturas; ii) as regras não 

são básicas e, portanto, são difíceis de memorizar, aplicar e distinguir; iii) não é possível 

apreender o sistema ortográfico de uma só vez, mas progressivamente.  

O código ortográfico do Português não é exceção. Com efeito, é dotado de vasta 

complexidade, que decorre do que acima expusemos e se manifesta através de diversos 

fenómenos40 (Barbeiro, 2007; Delgado-Martins, Pereira, Costa, Prista, & Duarte, 1992; 

Duarte, 2001; A. G. Morais, 2002, 2005a; Rebelo et al., 2000): i) falta de correspondência 

absoluta entre fonemas e grafemas, pois o mesmo grafema pode representar mais do 

que um fonema e o mesmo fonema pode ser representado por mais do que um grafema; 

ii) dígrafos que representam apenas um som e dífonos que representam dois sons; iii) 

presença da consoante muda <h>; iv) recurso a acentos gráficos e diacríticos para 

especificar o valor das letras; v) diferenciação da língua em função da variação linguística 

e consequente diversidade de realizações fonéticas. Este último aspeto resulta do facto 

de nem todos os alunos terem acesso à norma culta, pelo que, para alguns, o sistema 

ortográfico se pode revestir de uma complexidade ainda maior. Mesmo que o falante 

tenha uma pronúncia diferente da norma, ser-lhe-á exigido “[...] o domínio da forma 

ortográfica estabelecida como norma para a língua de uma comunidade alargada […]” 

(Barbeiro, 2006, p. 2). Por conseguinte, a aprendizagem da ortografia exige uma reflexão 

profunda e consciente relativa à linguagem oral, à linguagem escrita e às suas interações 

(M. A. Martins & Niza, 1998).  

Com a entrada em vigor do Acordo Ortográfico (AO) de 1990, alguns aspetos que 

tornavam complexo o sistema ortográfico do Português foram dirimidos. Desde 1911 que 

                                                           
40 Alguns dos fenómenos enunciados por estes autores deixaram de estar presentes no atual sistema 
ortográfico da língua portuguesa, devido à entrada em vigor do Acordo Ortográfico de 1990, ao qual nos 
referiremos mais adiante. Por conseguinte, enunciamos, apenas, os que têm atualmente pertinência. 
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se arrastava uma verdadeira “[...] demanda da ortografia portuguesa [...]” (Castro, 

Duarte, & Leiria, 1987, p. XI), com avanços e recuos, discussões acesas entre académicos 

e na própria sociedade. Em 1990, delegações das Academias das Ciências de Lisboa, 

Brasileira de Letras e dos restantes cinco países africanos lusófonos chegaram a acordo e 

foi elaborado o AO, tendo sido aprovado por esses países. Apenas Portugal (Assembleia 

da República, 1991), o Brasil e Cabo Verde o ratificaram, não tendo sido suficiente para 

que entrasse em vigor, já que isso exigiria a ratificação por parte de todos os países 

envolvidos. 

Esta situação arrastou-se por mais de uma década e, em 2004, numa reunião dos 

membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), foi aprovado um 

protocolo modificativo do AO (Assembleia da República, 2008), em que se considerou, 

como condição para a sua entrada em vigor, a ratificação pelo mínimo de 3 países. Sete 

países da CPLP já o ratificaram, incluindo Portugal (Presidente da República, 2008).  

No nosso país, está em vigor, na ordem jurídica interna, desde 2009 (Ministérios 

dos Negócios Estrangeiros, 2010). A aplicação ao sistema educativo teve início no ano 

letivo de 2011/2012 e, a 1 de janeiro de 2012, para o Governo e todos os serviços, 

organismos e entidades na sua dependência (Presidência do Conselho de Ministros, 

2011). 

Embora a entrada em vigor de um documento que datava de 1990 possa não ter 

sido a solução ideal, representou um passo importante neste processo, a decorrer desde 

o início do século XX, que visa essencialmente a unificação da língua portuguesa. 

Genericamente, o Acordo baseia-se nos seguintes propósitos (Casteleiro & Correia, 2008): 

i) adoção de um critério tendencialmente fonético, mais afastado da etimologia, 

que implica a supressão das consoantes mudas ou não articuladas, que a norma 

luso-africana conservava, por motivos de etimologia (exemplos: acção > ação, 

óptimo > ótimo); 

ii) introdução de três consoantes no alfabeto – k, w e y –, utilizadas em siglas, 

símbolos, antropónimos e topónimos; 

iii) sistematização das regras de utilização do hífen, nomeadamente em palavras 

derivadas e compostas; 
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iv) alterações em alguns casos que constituíam exceção no sistema de acentuação 

gráfica; 

v) obrigatoriedade do uso de inicial minúscula em algumas palavras que se 

escreviam com maiúscula e alargamento do uso opcional de minúsculas e 

maiúsculas. 

Casteleiro e Correia (2008) justificam a pertinência do AO, considerando que a 

geografia da língua portuguesa é extensa, pelo que era imperioso haver uma unificação 

da mesma. Sendo impossível a sua unificação absoluta, o AO admite dupla grafia entre o 

português do Brasil e o português europeu-africano-asiático, em cerca de 0,5 % dos 

vocábulos. Por outro lado, do ponto de vista pedagógico, espera-se que a unificação da 

grafia da língua facilite o seu ensino e aprendizagem nas diversas instituições 

internacionais, em que se ensina e cultiva a língua portuguesa.  

No entanto, surgiram diversas críticas de vários quadrantes da sociedade 

portuguesa focadas em vários aspetos deste processo de constituição do AO: 

i) o facto de a unificação da grafia da língua portuguesa apenas ter tido em conta as 

normas cultas de Portugal e do Brasil;  

ii) a evidência do progresso e desenvolvimento de línguas como o inglês e o francês, 

que não sofreram este processo de unificação; 

iii) a impraticabilidade de tornar comum vocabulários técnicos e científicos, quando 

eles são tão distintos entre os países de língua portuguesa;  

iv) as centenas de publicações inutilizadas com estas alterações; 

v) a insegurança grafemática que provocará em estudantes e professores, 

emigrantes, cidadãos da terceira idade, etc., habituados a uma ortografia diferente. 

É ainda de referir que alguns académicos o consideram despropositado, receando 

que leve ao desvirtuamento da língua, vendo nele a concretização do desejo de “[...] 

homogeneizar integralmente a grafia portuguesa com a brasileira nesse plano, mais uma 

vez desfigurando a escrita, a pronúncia e a língua que são as nossas” (Moura, 2008, para. 

68).  

Com uma visão mais orientada para a integração do novo Acordo no ensino e 

aprendizagem da língua portuguesa, Sá (cf. Amaro, 2008) considera haver pontos 
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positivos e negativos relacionados com a sua entrada em vigor. Justifica a sua pertinência 

com a necessidade de o código ortográfico acompanhar a própria evolução da língua. 

Contudo, na sua opinião, há aspetos do novo AO que poderão suscitar dúvidas no 

escrevente, tais como a supressão de algumas consoantes mudas, que permitiam 

distinguir algumas palavras, e as alterações na utilização do hífen. Salienta, ainda, que a 

necessidade de homogeneizar a ortografia da língua, aproximando-a do seu lado fonético 

e afastando-a do seu lado etimológico, resulta de estratégias políticas e sociais.  

Em suma, embora o AO tenha vindo facilitar alguns aspetos da ortografia 

portuguesa, o sistema ortográfico do Português continua a caraterizar-se por uma grande 

complexidade, que dificulta a sua aprendizagem. Um outro fator que pode influenciar a 

aprendizagem da ortografia prende-se com as representações sobre a escrita e, 

particularmente, sobre a ortografia. 

 

4.2.4.2. Representações sobre a ortografia  

As práticas de escrita na Escola são influenciadas pelas representações sociais: “[...] 

l’écriture à l’École est marquée par des représentations culturelles produites par des 

groupes sociaux, tout autant qu’elle est un lieu privilégié de projection de significations 

culturelles” (Barré-de-Miniac, 1994, p. 39). Na Escola, o sujeito contacta com 

conhecimento de natureza diferente das representações: “[...] les savoirs sur l’écriture et 

les représentations de celle-ci sont des production sociales de nature bien différentes, qui 

peuvent co-exister chez le même individu ou dans le même groupe sociale, quand bien 

même elles répondent à des logiques différentes” (Barré-de-Miniac, 1997, p. 13).  

É neste contexto que se insere a discussão sobre as representações acerca da 

escrita e da ortografia e a forma como estas influenciam a sua aprendizagem. Alguns 

professores e alunos veem a escrita como uma capacidade inata, um dom difícil de 

alcançar (Amor, 1994). Por isso, muitas vezes gera insegurança, que resulta de uma 

desvalorização constante das práticas de escrita comum relativamente às literárias e de 

uma sobrevalorização excessiva destas últimas (Dabène, 1987).  

Inversamente, a ortografia é muitas vezes sobrevalorizada na produção de textos 

escritos, como se fosse o único aspeto importante a ter em conta. Tanto na Escola, como 
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fora dela, o fraco domínio da ortografia é fonte de censura e discriminação, associada ao 

medo de errar e, muitas vezes, confundida com a competência do aluno em termos de 

expressão escrita (A. G. Morais, 2002, 2005a). Esta atenção excessiva dada ao domínio da 

ortografia tem origem escolar: atribui-se mais importância às regras ortográficas do que à 

construção de um texto coeso e coerente (Cassany et al., 2000; Cassany, 1999). Isso 

origina representações naïves de que escrever é meramente representar os sons da fala, 

de que um texto bem escrito é aquele que não apresenta erros de ortografia, ou de que 

esse é o aspeto mais importante a ter em conta na produção de um texto, em detrimento 

de outros, por vezes bastante mais complexos (Cassany et al., 2000).  

Os alunos constroem representações  que veiculam a ideia de que a ortografia é o 

elemento essencial nos textos que escrevem, reforçadas pela tendência que os pais e 

professores têm de relegar para segundo plano as restantes competências em ação na 

escrita. Por sua vez, aos professores foi também incutida essa ideia, ao longo da 

escolarização. Consequentemente, imprime-se um valor social excessivo à ortografia, que 

é tomada como um indício (Barbeiro, 2006): 

i) da capacidade de o indivíduo utilizar um sistema reconhecidamente complexo; 

ii)  do seu grau académico, pois acredita-se que, quanto maior for o seu contacto 

com a leitura e a escrita, tanto maior será a sua competência neste domínio; 

iii) do sucesso escolar, pois o ensino e aprendizagem da expressão escrita, feito de 

forma tradicional, valoriza muito o domínio do sistema ortográfico da língua. 

O que leva os professores a sobrevalorizarem-na desta forma? Existem algumas 

causas (Cassany, 1999):  

i) aparente simplicidade do saber ortográfico, representação que deriva de se 

entender o código ortográfico como simples, estático, mecânico, essencial para a 

produção de um texto, cujo domínio se pode alcançar nos primeiros anos da 

Educação Básica;  

ii) novidade de outros aspetos, já que o conhecimento que se tem acerca de 

componentes linguísticas gramaticais (fonologia, morfossintaxe, léxico) é muito 

mais profundo do que o relativo a aspetos como a coerência, a coesão e a 
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adequação, tratados em estudos mais recentes, o que leva os professores a não se 

sentirem tão seguros para os abordar na sala de aula. 

Apesar de esta sobrevalorização ser inadequada, a ortografia não é irrelevante. 

Trata-se de uma convenção social, cujo domínio é importante.  

Também algumas práticas de ensino mais tradicionais podem influenciar 

negativamente o ensino e aprendizagem da ortografia, como veremos em seguida. 

 

4.2.4.3. Práticas tradicionais de ensino da ortografia 

Apesar de, na Escola, principalmente nos primeiros anos de escolaridade, se atribuir 

bastante tempo à ortografia e de esta ser sobrevalorizada por alguns professores, os 

alunos continuam, muitas vezes, a apresentar dificuldades neste domínio ao longo da 

vida ativa (Cassany et al., 2000).  

As práticas tradicionais relacionadas com o ensino e a aprendizagem da ortografia 

podem conduzir a este insucesso (A. G. Morais, 2002): i) o ditado tradicional, a cópia e as 

listas de palavras servem para verificar quem conseguiu fazer o exercício, punindo os que 

não conseguiram, quando se lhes pede que copiem diversas vezes o que erraram; ii) os 

exercícios propostos nos manuais não são eficazes, pois partem do pressuposto de que 

todos os alunos têm as mesmas dificuldades; iii) a recitação de regras leva o aluno a 

memorizá-las, sem as compreender ou saber pô-las em prática. Qualquer uma destas 

atividades omite a reflexão, que seria essencial para o aluno compreender por que errou 

e quais as (ir)regularidades que subjazem a esse erro, centrando-se, apenas, na 

verificação de erros e de acertos (A. G. Morais, 2005b). Além disso, estas atividades não 

são motivadoras, sendo normalmente vistas como aborrecidas e repetitivas.  

Outras vezes, o docente exige que o aluno escreva corretamente, mas não cria 

condições de reflexão sobre a ortografia para desenvolver efetivamente esta 

competência. Presumir que os alunos aprendem ortografia espontaneamente, através do 

contacto com os textos, negligenciando a aquisição e o desenvolvimento desta 

competência é tão descabido como apostar na simples memorização. É preciso perceber 

que existem regularidades ortográficas que podem ser incorporadas pela compreensão, 

mas que há outras que requerem memorização (A. Silva & Morais, 2005). Logo, é 
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necessário (Cassany et al., 2000): i) colocar a ortografia no lugar que deve efetivamente 

ocupar (um dos aspetos a ter em conta na produção escrita); ii) renovar as estratégias e 

as atividades didáticas, as práticas de correção e avaliação, etc.; iii) desconstruir a ideia de 

que é difícil, complexa, aborrecida, prestigiante, inalcançável. 

Para isso, é essencial proporcionar a todos os alunos o contacto com textos 

variados, que lhes permitam, não só construir representações, aflorando 

(ir)regularidades, mas confrontar com a sua própria forma de escrever determinadas 

palavras, que tinham como certas. A reflexão sobre a ortografia, ao despertar a 

curiosidade, proporciona uma discussão motivadora e permite aos alunos registarem a 

suas próprias descobertas. O aluno desenvolve mais facilmente a sua competência, se for 

movido pela curiosidade e pela descoberta, sem a pretensão a fazer dele um repositório 

de normas e regras ortográficas (Jaffré, 1989). Torna-se, então, necessário privilegiar os 

conhecimentos do aluno e colocá-lo num sistema de (auto-)vigilância ortográfica, que lhe 

permite ser advertido quando a grafia de uma palavra parece afastar-se da regra (Jaffré, 

1989). 

Em síntese, é importante que a ortografia esteja presente em diversos momentos 

de escrita (compreensão e produção), mas este não pode ser o único domínio a ser tido 

em conta: “[...] tanto interés y tiempo de dedicación a la ortografía llevan a perder el 

norte de lo que es la lengua como globalidad: comunicación” (Cassany et al., 2000, p. 

411). Esta é uma marca formal da língua escrita e não se aprende, apenas, através do seu 

tratamento específico, mas pelo contacto com os restantes aspetos convocados na 

produção escrita, os restantes domínios da língua e através de práticas que levem à 

motivação para a sua aprendizagem e à reflexão sobre esta. 

  Para que essa aprendizagem se possa efetivar, é necessário levar a cabo uma 

atuação didática informada, reflexiva e crítica. A vertente formativa da Didática tem aqui 

um papel fundamental a desempenhar, como veremos na secção seguinte. 

 

4.3. Didática da escrita: dimensão formativa 

A dimensão formativa da Didática está ligada à formação de professores e à sua 

atuação didática para a aprendizagem dos alunos. Sendo este o fim último da Educação, o 
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contributo da Didática para a construção da identidade do professor é fundamental, pois 

irá permitir-lhes fundamentar as suas práticas futuramente.  

Começaremos por abordar a importância da construção de conhecimento didático 

na formação de professores e, de seguida, ocupar-nos-emos do ensino e aprendizagem 

da escrita e da abordagem da ortografia. 

 

4.3.1. Formação de professores 

A construção do pedagogical content knowledge (Shulman, 1993) ou conhecimento 

didático (sobre o conteúdo) (Tavares, 1997) pelo (futuro) professor é fundamental para a 

sua atuação didática futura. Esse conhecimento pedagógico de conteúdo é definido por 

Sá-Chaves e Alarcão (2000, p. 66):  

Refere-se a uma competência reflexiva que, articulando ciência e pedagogia, 
permite tornar cada conteúdo compreensível, quer através da sua (des)construção, 
quer através do conhecimento e controlo de todas as outras dimensões enquanto 
variáveis na relação ensino-aprendizagem. É exclusivo dos professores. [negrito das 
autoras].  
 

Portanto, trata-se de um conhecimento que atua na transformação dos conteúdos em 

informação compreensível pelos alunos e que está na posse dos professores. 

É no espaço de formação que se dá esse mesmo processo, mas, desta vez, 

transformando o conhecimento de conteúdo em conhecimento didático sobre este:  

[...] o conhecimento sobre os conteúdos das diferentes especialidades se 
transforma em conhecimento para ser transmitido, aplicado, comunicado, através 
dos processos e das técnicas mais adequadas, em função do desenvolvimento dos 
sujeitos e dos seus contextos, se transforma em conhecimento didático dos 
conteúdos, em conhecimento pedagógico que constitui a verdadeira ferramenta de 
trabalho de todo o profissional da educação e da formação, de todo o professor, 
educador, formador de professores e de educadores. (Tavares, 1997, p. 64). 
 

Este espaço curricular aproveita as experiências de vida do estudante, os seus 

conhecimentos e capacidades e as atitudes construídas/desenvolvidas nas restantes 

disciplinas do percurso de formação e reanalisa-os, transformando-os em conhecimento 

didático (Alarcão, 1991).  
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Apesar do seu papel fundamental, a construção de conhecimento didático não se 

esgota na formação de professores e, tendo-se constituído como um processo durante 

esse percurso, continuará aberto à transformação posteriormente a ele: 

[...] o conhecimento didáctico é provisório e sensível a renegociações e renovações, 
a reestruturações que ocorrem num processo continuado e permanente. Falamos 
de um sistema que se transforma e expande numa relação simultânea e sistémica 
com as experiências concretas e repetidas de ensino [...], que permitem ao 
professor estabelecer conexões interpretativas construídas a partir da e como 
resposta à experiência. (Pinho, 2008, p. 117). 
 
Na formação de professores para o ensino da escrita, é importante adotar esta 

abordagem, em que são articulados determinados conteúdos e determinados processos 

de ensino. Particularmente para o ensino da escrita no início da escolarização, é 

fundamental (Pereira, 2001): 

i) formar os professores em conteúdos científicos, pois, sem essas referências 

fundamentais, estes não serão capazes de selecionar estratégias didáticas 

alfabetizadoras: 

[...] o professor tem de possuir conhecimentos que se sabe serem determinantes, 
tanto para identificar e explicitar as dificuldades dos alunos quando escrevem, 
como para montar dispositivos racionais e orientados por princípios objectivados e 
em que, por isso, as opções tomadas advenham fundamentalmente de um forte 
conhecimento do funcionamento da língua e dos textos. (p. 42). 

 
Portanto, é importante: 

i) desenvolver, no (futuro) professor, capacidades que lhe permitam intervir 

didática e pedagogicamente, de modo eficaz, na iniciação à escrita e quando os 

alunos produzem já textos escritos; 

ii) formar para uma intervenção didática e pedagógica, em que não se parta do 

pressuposto de que existe e de que será fornecido ao (futuro) professor um 

receituário de estratégias/atividades a adotar, mas que “[...] seja formado para a 

invenção de estratégias inovadoras e adequadas a determinada situação específica” 

(p. 45); portanto, não se trata de somente conhecer estratégias didáticas, embora 

elas devam ser conhecidas do (futuro) professor, mas de as analisar criticamente, 

em função das necessidades detetadas na situação real de ensino; para tanto, o 

conhecimento dessas estratégias não pode ser passivo devendo “[...] o estudante 
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participar na sua elaboração, acompanhar o seu desenvolvimento no terreno da 

acção e ter momentos de problematização com professores e formadores sobre os 

efeitos concretos desses dispositivos” (p. 46); 

iii) formação pela escrita, através do desenvolvimento de um escrevente reflexivo, 

ou seja, formar professores que “[...] sejam eles mesmos escreventes (e leitores), 

praticantes da produção de todo o tipo de texto” (p. 47); portanto, no ensino da 

escrita nos primeiros anos de escolaridade, é importante que o professor escreva 

diante dos alunos (com todas as suas hesitações, problemas a resolver, etc.), para 

que estes compreendam que escrever não é um dom; também é importante que o 

professor se relacione (de forma positiva) com (o saber) escrever. 

De facto, sendo uma das tarefas centrais do professor do 1º CEB introduzir as 

crianças no modo escrito (Duarte, 2001) e reconhecendo-se a complexidade associada à 

produção escrita, é essencial que este tenha um bom domínio das operações e processos 

que lhe estão associados:  

Um profissional competente nesta área tem de ter conhecimentos sólidos sobre a 
estrutura da Língua Portuguesa, sobre as variedades socioculturais e geográficas em 
presença no português moderno, sobre características estruturais e funcionais dos 
discursos orais e dos textos escritos, sobre as diferenças entre oral e escrito, e sobre 
o sistema de representação gráfica do oral adoptado pela comunidade linguística a 
que pertence. Tem de ter conhecimentos sólidos sobre o desenvolvimento 
linguístico em geral e sobre a leitura e a escrita enquanto processos 
psicolinguísticos. (Duarte, 2001, p. 31). 
 

Logo, é importante que, desde a formação inicial, se introduzam problemas de escrita a 

resolver, para que os futuros profissionais da Educação compreendam a exigência das 

tarefas de escrita que muitas vezes solicitam aos seus alunos (Fonseca, 1994; Pereira, 

2000). Compreendendo a sua complexidade, assumem posturas menos conservadoras e 

mais conformes à dificuldade inerente ao ato de escrita vivida pelos alunos. 

A formação inicial de professores constitui-se como espaço fundamental para a 

construção deste conhecimento didático. Neste sentido, é necessário que o estudante 

contacte com situações de ensino e aprendizagem, que, não sendo receituários aplicáveis 

a qualquer situação de ensino, devem ser conhecidas do futuro professor. Assim, terá a 

oportunidade de as conhecer (e aos seus pressupostos de base), analisar criticamente e 
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sugerir ele próprio estratégias e atividades conducentes a práticas de ensino informadas e 

críticas para uma aprendizagem efetiva dos alunos. Estes serão pilares para, em práticas 

de ensino contextualizadas, poder adaptar o ensino e aprendizagem às situações 

concretas com que se irá deparar.  

Na secção seguinte, iremos referir algumas propostas de ensino e aprendizagem da 

ortografia, em contexto de aprendizagem da escrita. 

 

4.3.2. Propostas didáticas de abordagem da ortografia 

A dúvida que muitos docentes colocam, quando refletem sobre o domínio da 

ortografia, é saber que estratégias podem adotar para a ensinar. É óbvio que cada turma 

é um grupo específico e não podem existir receitas universais para superar dificuldades, 

mas é fundamental definir finalidades e objetivos a perseguir. Daí que seja importante 

diagnosticar criteriosamente quais são as dificuldades específicas de cada aluno e turma.  

Para isso, como propõe Morais (2005b), é fundamental mapear, ou seja, 

acompanhar permanentemente o que os alunos já sabem e o que ainda precisam de 

aprender, e registar, isto é, fazer registos periódicos dessas aprendizagens e do que têm 

ainda para aprender. É através das suas produções escritas, espontâneas ou solicitadas, 

que o professor poderá observar os progressos dos alunos.  

Este diagnóstico permitirá formular objetivos, delinear estratégias e atividades 

didáticas para desenvolver a competência ortográfica. Algumas estratégias organizam-se 

segundo procedimentos corretivos ou procedimentos preventivos (Barbeiro, 2007; Godoy, 

2000).  

Os procedimentos corretivos podem recorrer a diversos métodos, sendo o mais 

tradicional o método dedutivo, que consiste na apresentação das regras ortográficas aos 

alunos, para que estes as memorizem e apliquem às situações concretas. O seu maior 

constrangimento reside no facto de as regras poderem apresentar exceções. As 

atividades tradicionais de ortografia, seguindo uma orientação predominantemente 

corretiva, exigiam a memorização de regras a serem aplicadas em exercícios de 

preenchimento de lacunas, em ditados ou em cópias. O aluno resolvia os exercícios de 
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forma mecânica, sem garantia de se ter apropriado da regra ortográfica para a utilizar 

noutra situação.  

As estratégias de orientação preventiva são bastante diferentes, pois recorrem ao 

método indutivo, ou seja, levam o aluno a formular hipóteses sobre as regras ortográficas 

subjacentes a determinados conjuntos de palavras (Barbeiro, 2007). Nessas atividades, 

apresenta-se a palavra escrita para reforçar a memória visual, o professor lê-a e o aluno 

repete para reforçar a memória auditiva, o professor explicita o conteúdo semântico (se 

necessário), o aluno induz a regra e copia a palavra, isoladamente ou em frases, e faz 

exercícios de reforço. Como atuam a priori, para prevenir a dificuldade, o erro 

ortográfico, os procedimentos preventivos podem também acarretar alguns 

constrangimentos, decorrentes do facto de não permitirem que o aluno chegue a tomar 

consciência das suas dificuldades (Barbeiro, 2007). 

Allal et al. (2001) propuseram outra categorização das estratégias para trabalhar a 

ortografia com os alunos:  

i) não fazer da ortografia um objeto explícito de ensino, pelo que esta é abordada 

somente a partir da produção e interpretação de textos;  

ii) entender a ortografia como um domínio confrangedor, imposto pela 

escolaridade, levando-se a cabo exercícios ortográficos sem finalidades 

comunicativas;  

iii) entender a ortografia como uma ferramenta de ensino e aprendizagem 

interessante, que tem como finalidade contribuir para que a escrita seja adequada à 

comunicação.  

A última das estratégias enunciadas é a que integra a aprendizagem da ortografia 

num contexto mais geral de desenvolvimento da linguagem e, particularmente, da escrita 

(compreensão e expressão): não nega o ensino explícito desta componente, mas procura 

fazer dela uma ferramenta de comunicação, integrando-a num domínio maior, o da 

escrita. Portanto, vai ao encontro de alguns dos princípios propostos por Cassany et al. 

(2000):  

i) a ortografia não é a única finalidade do desenvolvimento da linguagem; nos 

primeiros anos de escolaridade, as crianças aprendem a todo o momento palavras 
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novas que nunca viram escritas, pelo que, se, quando as escrevem, o professor tiver 

uma atitude repressiva, os alunos acabam por perder a motivação para escrever e 

para aprender;  

ii) é fundamental motivar os alunos para escrever (principalmente, nos primeiros 

anos), mostrando as suas potencialidades; se se centrar o ensino apenas nos 

aspetos formais e convencionais da escrita, o aluno perderá todo o interesse em 

escrever; 

iii) a incidência na ortografia deve ser adaptada à realidade dos alunos e da turma;  

iv) nem sempre há necessidade de trabalhar de forma intensiva todas as regras 

ortográficas; é importante perceber o que sabem os alunos; 

v) existem causas para os erros dos alunos, mas os mesmos erros não têm 

necessariamente as mesmas causas; 

vi) a capacidade de generalização de uma criança é limitada;  

vii) as aprendizagens ortográficas podem ser associadas a outros aspetos da língua 

(por exemplo, a flexão verbal, etc.);  

viii) a aprendizagem da ortografia baseia-se na pronúncia e articulação claras, na 

fonética e na memória visual, pelo que exercícios que envolvam estes aspetos 

favorecem a aquisição da ortografia; 

ix) quando os exercícios de recuperação vêm imediatamente a seguir à deteção do 

erro ortográfico, são normalmente associados a castigo.  

Por outro lado, é importante variar os exercícios de ortografia, não os limitando à 

palavra, mas associando-os a outros aspetos tratados na aula de língua: “Serão as 

repetidas experiências de leitura e de escrita, assim como o conhecimento da língua, que 

farão com que as informações que se vão instrumentando acabem por se fixar na 

memória.” (Pereira & Azevedo, 2005, p. 46). 

Partindo destes princípios, a planificação de atividades de ortografia pode 

revesti-las de um caráter cognitivo e analítico, promovendo a reflexão, o diálogo e a 

autocorreção. Tem-se em conta um movimento de observação, que leva o aluno a 

formular hipóteses sobre a regra, a explicitá-la e a reforçar o seu conhecimento através 

da sua aplicação em atividades variadas (Cassany et al., 2000; A. G. Morais, 2002), quer de 
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modo preventivo (antes de se dar a aprendizagem e, eventualmente, antes de surgirem 

dificuldades), quer a partir de dificuldades detetadas.  

Barbeiro (2007) propõe algumas estratégias que não renegam o ensino explícito da 

ortografia, mas procuram fazer dela uma ferramenta de comunicação, integrando-a num 

domínio maior – o da escrita – ou relacionando-a com outros domínios. Essas estratégias 

podem assumir:  

i) uma vertente metalinguística, em que o aluno constrói conhecimento de forma 

consciente, para resolver problemas associados a critérios atuantes no sistema 

ortográfico; esses podem ser descobertos pelos alunos; 

ii) uma vertente integradora, que relaciona a ortografia com a escrita e com outras 

competências que nela atuam; esta atuação favorece a relação entre a ortografia e 

a escrita e as restantes dimensões da língua. 

Estas vertentes de atuação negam um tipo de trabalho com a ortografia, em que é 

pedido ao aluno que escreva textos, para o professor dar relevo aos erros ortográficos, e 

se isola a ortografia das restantes competências (gráfica e compositiva) convocadas no 

processo de escrita. Estas duas vertentes poderão ser articuladas e, obviamente, não 

dispensam o estudo sobre a realidade concreta em que se quer atuar. As atividades, 

propostas devem ser adaptadas à situação específica de ensino e aprendizagem. 

Barbeiro (2007) propõe atividades na vertente metalinguística, que podem atuar, 

por exemplo, a um nível anterior ao nível ortográfico - se os alunos tiverem dificuldades 

ao nível da consciência fonológica (manipulação de unidades linguísticas, como palavras, 

sílabas e fonemas) - ou ao nível ortográfico: 
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Atividades de atuação na vertente metalinguística  

Manipulação de unidades linguísticas como palavras, sílabas e fonemas: 

- suprimir palavras em canções; 

- reconstituir a ordem das palavras numa pequena «frase» em que o professor a alterou; 

- nomear palavras que se iniciem com a mesma sílaba; 

- detetar o intruso, indicando qual das palavras não começa por determinada sílaba; 

- agrupar cartões com figuras cujos nomes rimem;  

- eliminar o intruso num conjunto de cartões cujos nomes rimam, exceto um;  

- em relação à sequência de palavras que vão sendo ditas pelo professor, dizer se rimam ou não com outra 

indicada como chave; 

- falar à robô, segmentando sílabas num discurso cadenciado, pronunciando sílaba a sílaba; 

- tendo em conta o som pelo qual a palavra começa, dizer qual a caixa em que deverá ser colocada a 

palavra; 

- constituir conjuntos de palavras, tendo em conta características ortográficas; 

- indicar se, numa dada palavra, é pronunciado ou não determinado fonema; 

- suprimir, substituir, mudar de posição entre os fonemas (esta atividade pode ser ligada à leitura e à 

escrita, por meio da manipulação das próprias letras). 

Nível ortográfico: 

- preencher espaços deixados em branco numa palavra, recorrendo a uma regra contextual; 

- rever o texto escrito, efetuando as correções que conseguir, discutindo-as com o professor/reeducador e 

procedendo ao levantamento de todas as palavras relativamente às quais tem dúvidas; 

- rever o texto de um colega; 

- confrontar com o corretor ortográfico; 

- elaborar uma lista de incorreções que tendem a surgir nos seus textos; 

- escolher entre as palavras de um texto as que consideram mais difíceis, quanto à ortografia. 

Quadro 5 – Exemplos de atividades de abordagem da ortografia centradas na vertente metalinguística41 

 

Para integrar a ortografia nas restantes dimensões da escrita, poder-se-á partir das 

palavras trabalhadas na vertente metalinguística. Barbeiro (2007) propõe algumas 

atividades: 

 

 

 

 

                                                           
41 Adaptado de Barbeiro (2007, pp. 158–160). 



163 
 

Atividades de atuação na vertente integradora 

Em articulação com as atividades da vertente metalinguística  

Produção de textos criativos, a partir das palavras encontradas e que partilham algumas caraterísticas, ou 

pelo menos, a caraterística de apresentarem dificuldades ortográficas para os alunos. 

A criação desses textos poderá apoiar-se em algumas técnicas de jogo verbal, como a lista prévia 

(composição de listas ou conjuntos de palavras a integrar no texto pondo em relevo uma determinada 

caraterística ortográfica, etc.) e os textos metalinguísticos pessoais (em que as palavras alvo da 

aprendizagem farão vir ao de cima os próprios sentimentos, emoções, etc., em relação à sua ortografia; a 

verbalização dessas dimensões do texto criado a partir das palavras em causa consolidará a tomada de 

consciência em relação à sua ortografia e a ligação do sujeito à própria língua). 

Motivações que desencadeiem a reutilização das palavras que emergiram na vertente metalinguística  

Poder-se-á partir de «motivadores» ou indutores exteriores às palavras em si, para chegar à construção do 

texto. Esses pontos de partida deverão ser muito diversificados. Poderão encontrar-se por exemplo em “Eu 

gosto de…”, “Eu não gosto de…”, “Eu imagino que…”, “Eu preferia… mas…”, etc. 

A familiarização com esta atividade levará o aluno a descobrir que muitas das suas frases e expressões do 

quotidiano, ou frases e expressões encontradas por meio da leitura, podem constituir pontos de partida. 

A relação com a ortografia pode permanecer aberta, ou seja, conduzida essencialmente pelo conteúdo, ou 

pode procurar-se a integração de palavras anteriormente trabalhadas. 

Quadro 6 – Exemplos de atividades de abordagem da ortografia centradas na vertente integradora42 

 

Para além destas atividades, que pressupõem uma abordagem mais atual e 

fundamentada num conjunto de princípios envolvidos na aprendizagem da ortografia, é 

possível, também, partir de atividades mais tradicionais, renovando-as. É o caso do 

ditado, um dos exercícios mais utilizados na aula de língua nos primeiros anos de 

escolaridade, que traz vantagens, quer para a prática da ortografia, quer para o 

desenvolvimento de outras competências linguísticas (ouvir, compreender, escrever). 

Aliás, é importante que o aluno consiga transpor um texto ouvido para a escrita, ou que o 

professor, através do ditado, consiga perceber quais as principais dificuldades do aluno 

(Barbeiro, 2007).  

No ensino tradicional, o professor ditava lentamente um excerto de um texto e os 

alunos escreviam o que ouviam, para, no final, ser avaliada a correção ortográfica. Para se 

aproveitarem as potencialidades do ditado, poder-se-á torná-lo mais apelativo e útil para 

                                                           
42 Adaptado de Barbeiro (2007, pp. 167–169). 
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desenvolver diferentes aspetos, como acontece nas propostas seguintes (Cassany et al., 

2000):  

i) explicar o tema e de onde foi retirado o texto, procurando situar o aluno;  

ii) ler o texto a um ritmo normal, sem que os alunos escrevam, para que estes 

compreendam o seu sentido global; 

iii) ler segmentos do texto, a uma velocidade normal, um determinado número de 

vezes, com uma pausa intercalada; 

iv) reler o texto completo novamente, para que os alunos possam verificar o que 

escreveram e corrigir os seus erros; 

v) pedir para os alunos lerem o texto em silêncio; 

vi) pedir para os alunos compararem e comentarem os ditados em pequenos 

grupos; 

vii) fornecer a versão correta do texto e pedir para os alunos corrigirem os seus 

erros com uma cor distinta.  

Deste modo, o ditado será rentabilizado para outras aprendizagens, que não apenas 

a ortografia, como a compreensão, a transcrição e a revisão. 

Nesta linha, propõem-se as seguintes atividades de ditado (Cassany et al., 2000):  

i) ditado em pares – formam-se pares de alunos; o aluno A tem fragmentos do texto 

que faltam ao aluno B e vice-versa; os alunos ditam um ao outro e, no final, 

corrigem os textos; 

ii)  ditado de secretária – os alunos assumem o papel de secretários e têm de tomar 

notas sobre o texto que o professor lê a uma velocidade normal; depois, em grupo, 

terão de tentar reconstruir o texto ouvido, baseando-se nos apontamentos uns dos 

outros; 

iii) ditado memorístico – o professor fornece aos alunos um fragmento de um texto 

escrito na metade de uma folha; estes deverão lê-lo e memorizar as palavras 

difíceis; depois devem tapar essa metade da folha e o professor dita o texto em 

segmentos; a correção é feita pelos alunos; 

iv) ditado-redação coletivo – o professor apresenta uma figura e faz perguntas 

sobre esta, a que os alunos deverão responder por escrito; de seguida, escolhe 
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alguns alunos para lerem e ditarem para a turma as suas frases; depois, cada aluno 

terá de escrever um texto com base nessas frases. 

Com atividades deste tipo, o ditado apresenta-se como uma ferramenta de 

aprendizagens variadas e não se torna repetitivo, pois é sempre possível reinventá-lo, 

variando a técnica (individual, em pares, em grupos, etc.), o tipo de texto (textos literários 

e não literários), os papéis atribuídos aos participantes (aquele que dita, o que escreve, o 

que corrige) e a interação que estes geram, a finalidade da atividade. Para que os alunos 

se envolvam, é necessário dar-lhes um papel ativo, permitindo, por exemplo, que sejam 

eles a selecionar os textos, a ditá-los, a corrigi-los. Também é fundamental pôr a ênfase 

no processo subjacente à atividade e não no produto final desta, repetindo várias vezes a 

leitura do texto, para que os alunos revejam, corrijam e melhorem o seu ditado, sem o 

darem logo por terminado. O ditado poderá, ainda, ser visto como um ponto de partida 

para uma produção de texto – individual, em grupo ou coletivamente (Cassany et al., 

2000). Por conseguinte, as propostas que se encontram na literatura são variadas. 

Destacamos, ainda, as de Morais (2002) por fomentarem o questionamento e a 

reflexão: 

i) ditado interativo, feito a partir de um texto conhecido dos alunos e levantando 

algumas questões ortográficas, com origem em palavras vistas como difíceis pelo 

professor ou pelos próprios alunos; 

ii) releitura com focalização; incidindo sobre um texto conhecido, o professor 

levanta questões relacionadas com a grafia de certas palavras; 

iii) reescrita com transgressão ou correção, desafiando as crianças a  transgredirem 

a norma. 

A propósito da transgressão intencional, há estudos que revelam que, quanto maior 

for a explicitação do conhecimento do aluno sobre a norma ortográfica, maior será a sua 

capacidade de a seguir (A. G. Morais & Teberosky, 1994; A. Silva & Morais, 2005). Por 

conseguinte, quando se pede ao aluno que transgrida a norma e este hesita, é provável 

que o processo de explicitação dessa norma ainda não se tenha concluído. Se, pelo 

contrário, não hesita em fazê-lo e transgride a norma sem dificuldades, revela que já se 

apropriou dela. Neste sentido, propõe-se que os alunos sejam convidados a transgredir 
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intencionalmente a norma, duvidando e antecipando soluções, para que possam ter 

oportunidade de verificar que, em alguns casos, existem princípios ou regras que lhes 

permitem escrever com segurança, mas que noutros há necessidade de memorizar uma 

forma correta em detrimento de outra incorreta, por não haver nada que justifique uma 

ou outra alternativa (A. G. Morais & Teberosky, 1994). O professor poderá intervir de 

modo a semear a dúvida, propondo jogos de transgressão durante o próprio processo de 

produção escrita da criança. Será de evitar que esses jogos sejam realizados com palavras 

fora do contexto. É importante que essas palavras estejam integradas em textos, para 

que tenham sentidos particulares e o aluno possa aliar a representação ortográfica ao(s) 

sentido(s) da palavra. 

Este tipo de atividades ajuda a que não se associe o erro a algo negativo. Este pode 

ser considerado pelo professor como indesejável e reprovável (visão conservadora) ou 

como inevitável, fazendo parte do processo de aprendizagem (M. G. L. C. Pinto, 1997, 

1998). Apesar de a sua sobrevalorização não ser saudável, o erro também não pode ser 

descurado.  

Antes de nos centrarmos mais profundamente nesta questão, é importante definir 

erro ortográfico. Para Rio-Torto (2000, p. 599), este corresponde a “[...] representações 

que derrogam as normas ortográficas vigentes, representando portanto rupturas em 

relação a estas; porque, ainda que muito escassa, existe alguma margem de variação 

ortográfica (fêvera e febra) são representações anómalas ou desviantes aquelas que não 

são aceites pela comunidade linguística de suporte”. Efetivamente, sendo a norma 

ortográfica uma invenção social, também o é o erro ortográfico. Na verdade, a correção 

ou a incorreção ortográfica é apenas uma questão de (des)conhecimento da forma única 

autorizada pela norma (A. G. Morais & Teberosky, 1994). Trata-se de um indício de uma 

aprendizagem que não teve lugar, constituindo fonte de informação e instrumento de 

trabalho para o professor nortear a sua ação junto do aluno com dificuldades (Barbeiro, 

2007; Zorzi, 1998).  

Partindo desta aceção, revela-se importante identificar e analisar as causas do erro 

ortográfico, pois o facto de um dado aluno cometer o mesmo erro ortográfico que outro 

aluno não significa que a sua origem seja a mesma nos dois casos. 
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Alguns erros ortográficos têm origem na influência da oralidade na escrita, como 

revelava um estudo de Pinto (1997), em que se verificou que as produções escritas das 

crianças entre os 2º e 4º anos de escolaridade indicavam uma influência maior da 

oralidade mal dominada nos primeiros anos, o que não se verificava nos últimos, em que 

a influência da consciência fonética superava a da consciência linguística. Dada a clara 

influência da oralidade na escrita, é importante que, na aula de língua, esta seja cuidada e 

próxima dos padrões linguísticos, para que a perceção das estruturas da língua seja 

facilitada (Rio-Torto, 2000). 

Procurando compreender os erros que as crianças cometem, nas últimas décadas, o 

estudo de tipologias de erros tem sido objeto de interesse de vários investigadores 

(Amor, 1994; Barbeiro, 2007; Centre Régional de Documentation Pédagogique de 

Champagne-Ardenne, 1993; Horta & Martins, 2004; Jaffré, 1989, 1990; A. G. Morais, 

2002; Rio-Torto, 2000; Ó. C. Sousa, 1999). Estes consideram importante recorrer a uma 

tipologia para identificar e caraterizar os erros ortográficos dos seus alunos, no sentido de 

registar a frequência desses erros, compreender que estes têm causas distintas, fornecer 

aos alunos uma informação precisa sobre o seu desempenho e um instrumento de análise 

das suas próprias produções ou de outros, encontrar estratégias e atividades didáticas 

específicas para superar as dificuldades detetadas. 

Existem, portanto, diversas propostas de categorização dos erros ortográficos. 

Barbeiro (2007) propõe uma tipologia de erros, estabelecida a partir dos princípios e 

critérios envolvidos na construção de conhecimento ortográfico, a que antes aludimos43. 

Algumas incorreções ortográficas resultam de os alunos (ainda) não terem desenvolvido 

as competências associadas a alguns desses princípios e critérios. A título de exemplo, se 

as competências que mobilizam o nível da transcrição não estiverem 

adquiridas/desenvolvidas, teremos problemas quanto à segmentação das unidades, sua 

identificação e representação sequencial, através de grafemas. Tal resultará em 

problemas de transcrição gráfica evidenciados em formas incompletas, trocas de posição, 

trocas de grafemas, etc.. Existem, ainda, outros problemas de transcrição da oralidade 

com origem nas variedades e registos, quando diferem da norma ortográfica: por 

                                                           
43

 Cf. secção 4.2.2. do presente capítulo. 
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exemplo *pescina por piscina. Apesar de algumas incorreções se poderem situar a este 

nível, maioritariamente, as incorreções decorrem da inobservância de regras ortográficas 

de base fonológica (ex. *moito por muito), de base morfológica (ex. *fomus por fomos), 

de base lexical (*sidade por cidade), de acentuação (*agua por água), de base frásico-

entonacional (ex. *lisboa por Lisboa) e de unidade gráfica da palavra (*de pois por 

depois). 

Rio-Torto (2000) também propôs uma tipologia de erros ortográficos, que inclui:  

i) erros grafemáticos, que afetam a representação ortográfica/grafemática das 

palavras, mas não a sua configuração auditiva ou fónica, podendo ser superados 

pelo reforço do conhecimento da estrutura morfológica da palavra; 

ii) erros fónicos, que afetam a estrutura fónica e silábica das palavras e, 

frequentemente, têm origem na deficiente (re)produção do fonetismo da palavra, 

pelo que é importante que as crianças tenham no professor um modelo de 

transmissão do oral cuidado; 

iii) erros morfológicos e erros morfolexicais, que resultam do desconhecimento da 

estrutura morfológica das palavras ou da identidade e funções dos seus 

constituintes. 

Sousa (1999) também propôs uma tipologia de erros, incluindo três categorias:  

i) classe I – palavras fonética e graficamente incorretas: por adição, omissão, 

substituição, troca de posição ou inversão. 

ii) classe II – palavras foneticamente corretas, mas graficamente incorretas: por 

maiúscula/minúscula, grafias homófonas, omissão/adição de sons mudos, 

divisão/aglutinação. 

iii) classe III – outras: irreconhecível, omitida, substituída. 

Especificamente nas crianças portuguesas, o estudo levado a cabo por Horta e 

Martins (2004), relativo à evolução (do 3º para o 4º anos) de um conjunto de crianças 

portuguesas no tipo de erros dados num ditado, permitiu perceber que: i) a maioria dos 

erros era de natureza fonográfica; ii) o ano de escolaridade em que as crianças se 

encontram influencia a quantidade de erros que cometem, pois a prática de ortografia 

melhora o desempenho; iii) os tipos de erros não eram muito diferentes do 3º para o 4º 
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anos; iv) os alunos com melhores desempenhos ortográficos cometiam erros mais 

especializados, o que revela que os erros não deixam de acontecer, ainda que tendam a 

diminuir. Na verdade, eles são substituídos por outros (Jaffré, 1990). 

Portanto, entender que o erro ortográfico faz parte do processo de aprendizagem, 

que tem uma causa particular e que pode ser ultrapassado é um princípio de base a ter 

em conta no ensino e aprendizagem da ortografia. Estes princípios devem ser objeto de 

reflexão pelo futuro professor de modo a informar a sua ação docente futura. A 

experiência que irá desenvolver no âmbito das suas práticas informará e transformará, 

por sua vez, esse conhecimento construído no âmbito da sua formação.  

As políticas educativas, consignadas nos mais diversos documentos reguladores, em 

estudos de desempenho ou em planos de ação nacionais também influenciam as práticas 

dos professores e devem ser dados a conhecer aos estudantes em formação inicial e 

discutidos com estes. Na secção seguinte, iremos debruçar-nos sobre o pensamento 

didático que aflora dessa dimensão política da Didática e que influenciou, em parte, a 

conceção desses documentos. 

 

4.4. Didática da escrita: dimensão política  

 Nesta secção, pretendemos caraterizar o pensamento didático de abordagem da 

escrita, com enfoque nas questões ortográficas, sobretudo no 1º CEB, presente em 

documentos reguladores e identificar alguns resultados provenientes de estudos sobre 

desempenho, que, de algum modo, influenciaram planos de ação nacionais.  

 

4.4.1. Documentos reguladores 

 Os documentos reguladores do sistema de ensino português e, particularmente, os 

programas de Língua Portuguesa são documentos com influência, quer nas 

representações dos professores dessa área curricular disciplinar, quer nas suas práticas, 

com repercussões nas aprendizagens dos alunos: 

Uma importante instância de realização do discurso pedagógico é constituída pelos 
programas das disciplinas do currículo dado que, por um lado, regulam directa e 
indirectamente o discurso da aula, estabelecendo os significados que aí é legítimo 
associar, as formas de associação desses significados e as modalidades da sua 
transmissão/aquisição. (Vieira de Castro, 1998, pp. 175-176). 
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 Nas secções seguintes, importa perceber como os programas de Língua Portuguesa 

encaram o ensino e aprendizagem da escrita, com particular destaque para a abordagem 

da ortografia no 1º CEB, devido à sua influência sobre outros textos reguladores surgidos 

posteriormente.  

 Começamos por refletir sobre o extinto Currículo Nacional do Ensino Básico, 

 

4.4.1.1. Currículo Nacional do Ensino Básico 

O Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB) (Departamento de Educação Básica, 

2001) definia competências gerais, a serem trabalhadas de forma transversal em todas as 

áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares, e competências específicas, para cada 

disciplina do currículo. Esta preocupação em promover o desenvolvimento de 

competências seguia as tendências em curso na União Europeia, nessa época, no que 

dizia respeito ao pensamento sobre a Educação. É de referir que esse pensamento se 

inspirava em posições assumidas por investigadores da Educação, dentre os quais 

destacamos Perrenoud (1999), que tinha proposto dez competências essenciais a serem 

desenvolvidas nos alunos, preparando-os para exercer uma cidadania ativa e crítica (C. M. 

Sá, 2012c, 2013c). Ao nível político, essa orientação traduziu-se na identificação e 

definição de competências essenciais a serem desenvolvidas pelos cidadãos durante o 

seu percurso académico (C. M. Sá, 2012c), de que é exemplo o documento Competências 

essenciais para a aprendizagem ao longo da vida (Comissão Europeia, 2007).  

Esta visão relativa à importância de promover o desenvolvimento de competências 

nos alunos estava presente no extinto Currículo Nacional do Ensino Básico (Departamento 

de Educação Básica, 2001, p. 9), que definia esse conceito da seguinte forma: 

Adopta-se aqui uma noção ampla de competência, que integra conhecimentos, 
capacidades e atitudes e que pode ser entendida como um 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 do aluno. 
 
Das dez competências gerais propostas neste documento, uma (a competência 

geral 3) referia-se especificamente à língua portuguesa: “Usar correctamente a língua 
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portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar pensamento próprio” 

(Departamento de Educação Básica, 2001, p. 15). Para que esta e as restantes 

competências fossem adquiridas/desenvolvidas, todas as áreas curriculares deveriam 

atuar em convergência, o que revelava estar aqui presente o princípio da abordagem 

transversal ao ensino e aprendizagem da língua portuguesa, a que anteriormente 

aludimos.  

Tratando-se a competência geral 3 a mais diretamente relacionada com a língua 

portuguesa, apresentamos o texto do documento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 3 – Operacionalização transversal e específica e ações a desenvolver pelo professor para a 
competência geral 3
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 Currículo Nacional do Ensino Básico (Departamento de Educação Básica, 2001, p. 19). 
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Destacamos uma das ações a desenvolver por cada professor (independentemente 

da área curricular a que pertencesse), que se referia à expressão escrita: valorização de 

situações de produção que permitissem aos alunos intervenções personalizadas, 

autónomas e críticas. Parecia reconhecer-se a importância da dimensão real dos escritos. 

Especificamente, na área curricular disciplinar de Língua Portuguesa, preconizava-se 

como meta do currículo para a produção escrita: “[...] desenvolver nos jovens um 

conhecimento que lhes permita [...]”, entre outros aspetos, “Usar multidimensionalmente 

a escrita, com correcção linguística e domínio das técnicas de composição de vários tipos 

de textos [...].” e “Exprimir-se oralmente e por escrito de uma forma confiante, autónoma 

e criativa” (p. 31). Estava presente uma preocupação em que o aluno escrevesse com 

segurança.  

Ainda para a área curricular de Língua Portuguesa, o documento enunciava modos 

de operacionalização das competências gerais, dado o seu caráter fundamental no 

desenvolvimento destas. Entre eles, encontrava-se a referência a “Exprimir-se oralmente 

e por escrito de uma forma confiante e autónoma”, que permitiria desenvolver quatro 

competências gerais: competência 2 - “Usar adequadamente linguagens das diferentes 

áreas do saber cultural, científico e tecnológico para se expressar”; competência 3 - “Usar 

correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar 

pensamento próprio”; competência 8 - “Realizar actividades de forma autónoma, 

responsável e criativa”; competência 10 - “Relacionar harmoniosamente o corpo com o 

espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal promotora da saúde e da qualidade de 

vida” (p. 15). Portanto, reconhecia-se a importância da escrita noutras aprendizagens. 

Ainda referindo-se à área curricular de Língua Portuguesa, o documento promovia o 

desenvolvimento de competências específicas, por ciclo de escolaridade: do modo oral 

(compreensão e expressão oral), do modo escrito (leitura e expressão escrita) e do 

conhecimento explícito da língua. Entendia-se a expressão escrita como “[...] produto, 

dotado de significado e conforme à gramática da língua, resultante de um processo que 

inclui o conhecimento do sistema de representação gráfica adoptado” (p. 32), que 

implicaria “[...] processos cognitivos e linguísticos complexos, nomeadamente os 

envolvidos no planeamento, na formatação linguística, na revisão, na correcção e na 
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reformulação do texto” (p. 32). Reconhecia-se que a produção escrita é complexa e 

envolve determinados processos, o que vai ao encontro de alguns pressupostos teóricos 

em que a didática da escrita se fundamenta.  

O CNEB também enunciava objetivos para desenvolver as competências específicas. 

Relativamente à expressão escrita, referia: “Apropriar-se das técnicas fundamentais da 

escrita, com vista à desenvoltura, naturalidade e correcção no seu uso multidimensional” 

(p. 32). Destacava-se a importância de o aluno escrever autonomamente e com agilidade.  

Foram também propostas metas de desenvolvimento para cada competência, em 

cada ciclo do Ensino Básico. Relativamente à competência de expressão escrita, para o 1º 

CEB45, considerava-se como meta o “Domínio das técnicas instrumentais da escrita” (p. 

35) e como experiências de aprendizagem “Actividades de escrita usando materiais e 

suportes variados, com recurso a instrumentos que assegurem a correcção do produto 

escrito” e “Actividades de elaboração de vários tipos de textos compositivos” (p. 36).  

O CNEB remetia para a publicação Língua Materna na Educação Básica (Sim-Sim et 

al., 1997), para esclarecimento quanto aos níveis de desempenho.  

Uma vez revogado o Currículo Nacional do Ensino Básico, através do Despacho n.º 

17169/2011 (Ministério da Educação e Ciência, 2011), entraram em vigor as Metas 

Curriculares, às quais nos referiremos em seguida. 

 

4.4.1.2. Metas curriculares de Português 

As Metas Curriculares entraram em vigor em 2012, através do Despacho n.º 

5306/2012 (Ministério da Educação e Ciência, 2012a), com o propósito de clarificar e 

ajudar a operacionalizar os programas atuais, através da definição dos conhecimentos a 

adquirir e das capacidades a desenvolver pelos alunos (C. M. Sá, 2013d). O referido 

documento apresenta a sua missão da seguinte forma: 

As metas curriculares estabelecem aquilo que pode ser considerado como a 
aprendizagem essencial a realizar pelos alunos, em cada um dos anos de 
escolaridade ou ciclos do ensino básico. Constituindo um referencial para 
professores e encarregados de educação, as metas ajudam a encontrar os meios 
necessários para que os alunos desenvolvam as capacidades e adquiram os 

                                                           
45 Destacamos o 1º CEB por ser nele que incide o nosso estudo. 
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conhecimentos indispensáveis ao prosseguimento dos seus estudos e às 
necessidades da sociedade atual. (Ministério da Educação e Ciência, 2012c, p. 2). 

 
As metas estão definidas por ano de escolaridade, ao contrário do CNEB, que 

propunha metas de desenvolvimento de competências específicas para cada ciclo de 

escolaridade integrado no Ensino Básico.  

Particularmente, as Metas Curriculares de Português (Ministério da Educação e 

Ciência, 2012b) apresentam algumas marcas de retrocesso face ao CNEB, nomeadamente 

(C. M. Sá, 2012a, 2013d): i) valoriza-se a aquisição de conteúdos, em detrimento do 

desenvolvimento de competências, ii) crê-se que uma boa educação literária poderá 

resolver problemas associados à oralidade e à escrita e iii) vê-se a exercitação, como 

forma de resolver os problemas, como se a repetição por si só pudesse consolidar o 

conhecimento.  

Este documento apresenta os mesmos domínios que os programas de Português 

em vigor (Reis et al., 2009) – Oralidade, Leitura, Escrita –, mas o Conhecimento Explícito 

da Língua passa a ser denominado por Gramática. Acrescentou-se, ainda, o domínio da 

Educação Literária.  

A apresentação das metas inclui domínios de referência, objetivos e descritores de 

desempenho. Para o 1º CEB, quanto ao domínio de referência em que se inclui a Escrita46, 

alguns objetivos repetem-se nos quatro anos, alterando-se apenas os descritores de 

desempenho.  

Particularmente, o desenvolvimento da competência ortográfica surge associado ao 

desenvolvimento da consciência fonológica e à operação com fonemas (nos três 

primeiros anos). A preocupação em desenvolver o conhecimento da ortografia ao longo 

dos quatro anos traduz-me na presença de um objetivo especificamente formulado para 

o efeito. Apenas no 4º ano a ortografia é explicitamente referida num dos descritores de 

desempenho do objetivo “Redigir corretamente” (p. 30). A revisão de textos escritos 

surge a partir do 3º ano e com referência à ortografia desde esse mesmo ano. 

                                                           
46 Neste ciclo, a Escrita surge a par com a Leitura, no mesmo domínio de referência. Apenas surge separada 
a partir do 3º Ciclo. 
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Estes documentos (CNEB e Metas Curriculares) foram/são complementares aos 

programas, ou porque os influenciaram, ou porque os quiseram clarificar. De seguida, 

iremos abordar os programas atualmente em vigor e os precedentes.  

 

4.4.1.3. Programas de Português para o 1º CEB (1991 e 2009) 

Os programas de Língua Portuguesa publicados em 1991 eram compostos por três 

blocos: Comunicação Oral, Comunicação Escrita e Funcionamento da Língua - Análise e 

Reflexão. Apresentavam uma introdução – comum a todos os anos do ciclo – e partes 

específicas para cada um dos anos de escolaridade nele integrados. O bloco relativo à 

Gramática só surgia nas recomendações para o 3º e o 4º anos de escolaridade. 

Estes programas atribuíam à língua materna um papel fundamental na 

identificação, na comunicação com os outros e na descoberta e compreensão do mundo 

(Ministério da Educação, 2004). Nessa altura, reconhecia-se a importância do domínio da 

competência linguística para uma realização integral do indivíduo (contacto com os 

outros, acesso ao conhecimento, participação na cultura e na sociedade). Também se 

considerava importante que “[...] se mobilizem situações de diálogo, de cooperação, de 

confronto de opiniões; se fomente a curiosidade de aprender; se descubra e desenvolva, 

nas dimensões cultural, lúdica e estética da Língua, o gosto de falar, de ler e de escrever” 

(p. 136). Estes domínios da língua (Falar, Ler e Escrever) eram vistos muito para além do 

seu uso mecânico. Tratava-se de dar relevo às suas dimensões utilitária e lúdica, 

despertando nos alunos o prazer de ler e de escrever. Estes programas enfatizavam, 

também, a circulação dos textos, o que favorecia a sua função comunicativa (autêntica, 

real), pelo que o professor deveria apoiar os alunos na sua construção, não se 

restringindo ao papel de avaliador.  

No que dizia respeito à Escrita, os programas de 1991 traziam uma novidade: esta 

começou a ser vista como algo que requer ensino e aprendizagem, exige conhecimento 

específico, envolve um processo, exige tempo e o domínio de um conjunto de técnicas 

que é necessário desenvolver (Carvalho, 1999a; Pereira, 2000). Por conseguinte, era-lhe 

atribuído 25% do total de tempo a distribuir pelos vários domínios (Carvalho, 1999a). 
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Também se destacava a necessidade de dirigir os escritos a destinatários autênticos e de 

promover a escrita individual e coletiva. 

Apesar da clara rutura com conceções anteriores, os programas de 1991 

apresentavam algumas fragilidades, tais como a atribuição de objetivos praticamente 

idênticos a vários níveis de ensino, ignorando o natural desenvolvimento cognitivo do 

aluno, e a atribuição de um sentido social à escrita limitado à mera circulação de textos 

(Carvalho, 1999a, 1999b; Pereira, 2000). 

A escrita surgia – explícita ou implicitamente – em alguns objetivos gerais dos 

programas (p. 137): 

3. Utilizar a Língua como instrumento de aprendizagem e de planificação de 
actividades (discussões, debates, leituras, notas, resumos, esquemas).  
[...]  
5. Experimentar percursos individuais ou em grupo que proporcionem o prazer da 
escrita.  
6. Praticar a escrita como meio de desenvolver a compreensão na leitura.  
7. Promover a divulgação dos escritos como meio de os enriquecer e de encontrar 
sentidos para a sua produção.  
8. Produzir textos escritos com intenções comunicativas diversificadas.  
9. Aperfeiçoar a competência de escrita pela utilização de técnicas de auto e de 
heterocorrecção. 
 
A escrita surgia, assim, como “[...] instrumento de aprendizagem, de organização 

conceptual e compreensão, de planificação de actividades por parte do sujeito [...] 

(Barbeiro, 1999, p. 13). Realçava-se também a sua importância para construção do 

conhecimento e a sua interação com a leitura e a oralidade. Destacava-se, ainda, a 

necessidade de fazer circular os escritos, escrever em/para situações diversificadas e a 

importância da auto/heterocorreção para desenvolver a competência de escrita. 

Além disso, no bloco consagrado à comunicação escrita (ler e escrever), dava-se 

relevo: i) ao que as crianças já sabem sobre a escrita antes de entrarem para a escola, ii) 

às suas tentativas de escrita, enquanto marcos num percurso de descoberta e 

redescoberta da língua, iii) à sua motivação para a escrita e ao prazer associado a esta 

atividade, iv) à compreensão pela criança da forma como a escrita funciona, v) à 

diversificação dos contextos de produção e das práticas de escrita e vi) ao trabalho com 
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os pares. Estes aspetos iam ao encontro do que a Didática moderna defendia para a 

abordagem da escrita, como objeto e veículo de comunicação.  

Ao nível dos conteúdos, sobressaía um entendimento da Escrita simultaneamente 

como processo (com especial relevo dado à reformulação e ao aperfeiçoamento do texto) 

e como produto. Isso exigia do professor um conhecimento profundo dos processos e 

subprocessos envolvidos no ato de escrita. 

Vendo mais de perto esses conteúdos, constata-se que eram propostos os mesmos 

enunciados47 para o 3º e 4º anos48: 1. Desenvolver o gosto pela Escrita e pela Leitura; 2. 

Desenvolver as competências da Escrita e da Leitura; 3. Utilizar técnicas de recolha e de 

organização da informação (cf. pp. 151-156). No entanto, algumas das atividades48 

listadas para estes enunciados alteravam-se de um ano para o outro. 

Nesses dois anos, a ortografia surgia associada ao enunciado 2. Desenvolver as 

competências da Escrita e da Leitura (cf. pp. 153, 156), particularmente em i) atividades 

de reescrita do texto, com vista ao seu aperfeiçoamento (a par de outros aspetos a ter em 

conta, como, por exemplo, a organização de ideias ou a adjetivação) e em ii) atividades de 

superação individual de dificuldades (a par de outros aspetos, como a pontuação, o 

vocabulário, etc.), com recurso a fichas autocorretivas ou outras. Também surgia 

associada ao enunciado 3. Utilizar técnicas de recolha e de organização da informação (cf. 

pp. 154, 156), na construção e consulta de prontuários ortográficos para atividades de 

aperfeiçoamento do texto, entre outros materiais. 

Os programas de Língua Portuguesa para o 1º CEB (tal como os das restantes áreas 

curriculares) foram revogados com a homologação de novos Programas de Português 

para o Ensino Básico (Reis et al., 2009), em vigor desde o ano letivo de 2010/2011. Estes 

programas consagram alguns princípios das orientações curriculares para o Ensino Básico, 

que começaram a ser valorizadas desde o início do século XX, tais como (C. M. Sá, 2013d): 

i) o papel da língua portuguesa na formação do indivíduo; ii) a abordagem transversal do 

                                                           
47

 “O conteúdo de cada Bloco é constituído por conjuntos de listas de actividades de aprendizagem ou 
experiências educativas enunciadas sob a forma de objectivos de acção. Cada conjunto dessas actividades 
integra-se num enunciado mais genérico de acção ou num conceito ou tema aglutinador das referidas 
actividades para cada domínio do saber ou programa.” [sublinhado nosso] (p. 27). 
48 Focamo-nos nestes anos do 1º CEB, por ser nesses anos finais que as abordagens à ortografia são mais 
explícitas. 
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seu ensino e aprendizagem; e iii) a relação a estabelecer entre o funcionamento da língua 

e a comunicação oral e escrita, nas suas vertentes de compreensão e de produção. 

Distinguem-se dos de 1991 por alguns aspetos inovadores (C. M. Sá, 2009a): i) 

necessidade de trabalhar de forma integrada as várias competências específicas de língua 

portuguesa desde o 1º CEB; ii) relevância dada a atividades em que a leitura e a escrita 

estejam em interação; iii) abordagem do ensino e aprendizagem da escrita fundamentada 

em modelos teóricos sustentados (operações de planificação, textualização, revisão e 

reescrita/melhoria dos textos produzidos) desde o 1º CEB; iv) promoção da escrita 

literária, partindo de outros géneros; v) avaliação dos processos envolvidos na 

compreensão na leitura e na produção escrita; vi) promoção da criação de circuitos de 

comunicação escrita, entre outros. 

Após termos referido as linhas gerais de mudança, importa agora observar mais de 

perto o lugar ocupado pela escrita nestes Programas de Português para o Ensino Básico. A 

descrição deste domínio aparece articulada ao longo dos três ciclos que compõem o 

Ensino Básico e as experiências de escrita são contextualizadas de modo a 

proporcionarem ao aluno: i) no 1º Ciclo, a aquisição e desenvolvimento de regras, normas 

e procedimentos básicos respeitantes à estrutura e coerência textuais; ii) no 2º Ciclo, o 

desenvolvimento de autonomia suficiente para a produção de textos escritos, com 

recurso a técnicas específicas de elaboração e organização textuais, tendo em vista 

diferentes propostas de trabalho; iii) no 3º Ciclo, a produção autónoma de textos 

progressivamente mais complexos, tendo em conta tipologias textuais específicas, 

destinatários e finalidades.  

Apesar desta promoção, o documento não apresenta orientações específicas e 

fundamentadas para um ensino que favoreça a progressão da competência escrita dos 

alunos ao longo dos três ciclos do Ensino Básico, nem explicita: “[...] o que distingue uma 

boa produção escritural de um determinado género num ciclo e no término do ciclo 

seguinte” (Pereira & Cardoso, 2013, p. 33).  

Apesar destes constrangimentos, a competência escrita é definida, tendo em conta 

importantes pressupostos teóricos, como, por exemplo, os associados ao processo de 

escrita: 
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Entende-se por escrita o resultado, dotado de significado e conforme à gramática 
da língua, de um processo de fixação linguística que convoca o conhecimento do 
sistema de representação gráfica adoptado, bem como processos cognitivos e 
translinguísticos complexos (planeamento, textualização, revisão, correcção e 
reformulação do texto). (p. 16). 

 
Na informação relativa ao 1º CEB, ressaltam alguns pressupostos teóricos 

fundamentados em investigação de relevo, nomeadamente:  

i) reforço da importância da abordagem transversal do ensino/aprendizagem da 

língua portuguesa  

[...] se o ensino do Português previsto nestes programas se desenrola numa aula 
específica e com um professor formado para o efeito, isso não significa que nessa 
aula e com esse professor se esgote, para o aluno, a aprendizagem do idioma e a 
sua correcta utilização. A nossa língua é um fundamental instrumento de acesso a 
todos os saberes; e sem o seu apurado domínio, no plano oral e no da escrita, esses 
outros saberes não são adequadamente representados. (p. 6); 

 
ii) relação oralidade-escrita e fonologia-ortografia, através da tomada de “[...] 

consciência das relações essenciais entre a língua falada e a língua escrita [...]” (Reis 

et al., 2009, p.22) e ”[...] entre os sistemas fonológico e ortográfico [...]” (Reis et al., 

2009, p. 22);   

iii) relevância do conhecimento da escrita adquirido antes da escolarização formal, 

ligada ao reconhecimento de que “[...] as crianças já fizeram um caminho [...]” (Reis 

et al., 2009, p. 68) e de que esta aprendizagem pode ter sido iniciada  “[...] em 

contexto pré-escolar, num ambiente rico em experiências de leitura e escrita, 

[permitindo] construir e desenvolver algumas concepções relativas aos aspectos 

figurativos e conceptuais da linguagem escrita [...]” (Reis et al., 2009, p. 22);  

iv) Importância do recurso a certas operações na produção de um texto, ligadas a 

“[…] processos de planificação, textualização e revisão [...]” (Reis et al., 2009, p. 26); 

v) proposta de ciclos de escrita e cadernos de escrita, a utilizar nos quatro anos do 

1º CEB, que já eram referidos nos programas de 1991 (Ministério da Educação, 

2004), e que permitiriam “[...] o recurso sistematizado às componentes do processo 

de escrita” (Pereira & Barbeiro, 2007, p. 34); no desenvolvimento dos ciclos de 

escrita, sugere-se que se siga fases de mobilização de conhecimento prévio, recolha 

e seleção de informação, organização da informação em função das instruções de 
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escrita dadas, redação do texto solicitado e revisão, de acordo com as funções 

atribuídas ao texto produzido; os cadernos de escrita têm como finalidade 

desenvolver uma relação pessoal e positiva com a escrita, com base em atividades 

em que a iniciativa para escrever é valorizada, através de “[...] definição de circuitos 

de autoria e a apreciação de textos escritos” (Pereira & Barbeiro, 2007, p. 46), para 

que o aluno possa “[...] escrever o que quiser, quando quiser e onde quiser [...]” 

(Reis et al., 2009, p. 43); estas produções textuais deverão ser partilhadas com a 

turma, de modo a facilitar “[...] a deteção de eventuais problemas de escrita dos 

textos e a recolha de sugestões para a sua revisão (Pereira & Barbeiro, 2007, p. 46). 

O documento refere, ainda, que o 1º CEB, apesar de ser um ciclo único, pode ser 

entendido em dois momentos: os dois primeiros anos e os dois últimos anos. Neste 

último momento, pressupõe-se que os alunos já interiorizaram as principais relações 

entre os sistemas fonológico e ortográfico e podem iniciar novas aprendizagens neste 

domínio focadas em: “[...] novas convenções sobre o modo como o texto escrito se 

organiza, o uso correcto da pontuação, o alargamento do repertório lexical e o domínio 

de uma sintaxe mais elaborada” (p. 22). 

Espera-se que, durante os quatro anos do ciclo, os alunos procedam ao exercício 

efetivo da escrita, redigindo textos regulados por modelos e também de cariz pessoal e 

criativo. As atividades levadas a cabo deverão proporcionar a aquisição contextualizada 

das regras, normas e procedimentos associados à estrutura, organização e coerência 

textuais, pressupondo que a produção escrita envolve um processo (planificação, 

textualização e revisão, com recursividade) que se desenvolve tendo em conta 

componentes gráficos e ortográficos. 

O documento apresenta, também, resultados esperados e define-os como 

expetativas pedagógicas estabelecidas em função de competências a 

adquirir/desenvolver. No que diz respeito à escrita, para o 3º e 4º anos, esperam-se os 

seguintes resultados (p. 26): i) “recorrer a técnicas para registar, organizar e transmitir a 

informação”; ii) “utilizar processos de planificação, textualização e revisão, utilizando 

instrumentos de apoio, nomeadamente ferramentas informáticas”; iii) “escrever, em 

termos pessoais e criativos, diferentes tipos de texto, como forma de usufruir do prazer 
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da escrita”; iv) “produzir textos de diferentes tipos em português padrão, com tema de 

abertura e fecho, tendo em conta a organização em parágrafos e as regras de ortografia e 

pontuação”. É de salientar a forma como a ortografia é assumida como um aspeto 

integrante da escrita, sem ser excessivamente valorizada ou, pelo contrário, injustamente 

posta de parte, como lhe tem acontecido por reação contra o excessivo valor que lhe foi 

atribuído em tempos. 

Partindo destes resultados, o documento apresenta os descritores de desempenho 

e os conteúdos apresentados na figura seguinte: 
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Figura 4 – Descritores de desempenho e conteúdos para o domínio da Escrita nos 3º e 4º anos
49

 

 

 

 

                                                           
49

 Programas de Português do Ensino Básico (Reis et al., 2009, pp. 44–46).  
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A observação da figura revela que a ortografia surge explicitamente integrada nos 

descritores de desempenho relativos à redação de textos (a par de outros aspetos, como 

o plano, a pontuação e os mecanismos de coesão e coerência) e à revisão de textos tendo 

em vista o seu aperfeiçoamento, através da identificação de erros, sem que as atividades 

de identificação destes se restrinjam ao erro ortográfico, como é indicado nas notas.  

Os tipos de erros (referidos na coluna dos conteúdos50) assentam em 

conhecimento científico constituído sobre o assunto. Como anteriormente referimos, 

defende-se o recurso a uma tipologia de erros (ortográficos e outros), para identificar as 

principais dificuldades dos alunos (através da análise dos textos feita pelo professor ou, 

preferencialmente, pelos próprios alunos, com a sua orientação) e também para os 

ultrapassar.  

A ortografia também é tratada no âmbito do Conhecimento Explícito da Língua, 

para os 3º e 4º anos, onde surge integrada no plano da representação gráfica e 

ortográfica (p. 60), como se pode constatar no descritor de desempenho relativo à 

explicitação de regras: “identificar os acentos gráficos e diacríticos; identificar os sinais 

auxiliares de escrita; explicitar as regras de pontuação; explicitar as regras de ortografia 

(incluindo a translineação); identificar palavras homónimas, homófonas e homógrafas.” 

A relevância atribuída ao domínio da escrita, em que também se integra a 

ortografia, fundamenta-se: i) por um lado, na sua importância na vida de qualquer 

indivíduo, quer na Escola, quer fora desta, e ii) por outro, nos resultados de investigação 

e, também, em estudos nacionais e internacionais sobre os níveis de desempenho dos 

alunos, neste, como noutros domínios.  

Na secção seguinte, iremos abordar alguns desses estudos, focando-nos, em 

particular, no domínio da Escrita.  

 
4.4.2. Alguns estudos sobre níveis de desempenho  

Desde o século passado que se tem feito um grande esforço na Europa para 

melhorar o desempenho dos alunos. Para isso, foi necessário fazer o ponto da situação 

                                                           
50 É de referir que foram assinalados a a cor preta conceitos subjacentes ao conteúdo ortografia que podem 
ser apresentados aos alunos de forma explícita e a cinzento outros que deverão ser trabalhados de forma 
implícita, pelo que não serão integrados na metalinguagem dos alunos. 
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através de vários estudos, nacionais e internacionais, que tinham por objetivo avaliar o 

nível de desempenho da população e identificar os seus pontos fortes e fracos. Esses 

estudos continuam a realizar-se atualmente, não só para se ir acompanhando a evolução 

da população em geral e dos estudantes em particular, mas também para avaliar a 

eficácia de medidas que foram sendo tomadas para resolver os problemas detetados. 

Em Portugal, podemos considerar como pioneiro o estudo levado a cabo por uma 

equipa coordenada por Ana Benavente (Benavente, Rosa, Costa, & Ávila, 1996). Os 

resultados revelaram níveis (muito) baixos de literacia numa faixa extensa da população 

portuguesa, que foram associados à quase ausência de práticas regulares de leitura, 

escrita e cálculo. 

Em 1999, Portugal associou-se ao PISA (Programme for International Student 

Assessment), que tinha sido lançado em 1997 pela OCDE (Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Económico) e que promove regularmente estudos sobre níveis de 

literacia em diversos países. Estes estudos pretendem avaliar “[...] a capacidade dos 

jovens de 15 anos para usarem os conhecimentos que têm de forma a enfrentarem os 

desafios da vida real, em vez de simplesmente avaliar o domínio que detêm sobre o 

conteúdo do seu currículo escolar específico” (GAVE, 2013, para. 2). Os seus resultados 

permitem às estruturas governamentais delinear estratégias educativas, com vista à 

melhoria da preparação dos jovens para a sua vida futura. Portugal já conta com 5 

edições, tendo os primeiros resultados sido apresentados no relatório de 2000. Na última 

edição, Portugal não chega a atingir a média da OCDE, para a leitura, mas tem vindo a 

melhorar o seu desempenho (OECD, 2014). 

Ao nível nacional, fez-se um outro estudo (Ucha, Lima, Varela, Pignatelly, & Duarte, 

2007), que: 

i) reuniu informação relativa ao desempenho dos alunos do Ensino Básico em 

Língua Portuguesa, tendo em conta os dados das primeiras três versões do PISA, e 

constatou que os jovens portugueses se mantêm ligeiramente abaixo da média da 

OCDE; 

ii) constatou que Portugal é o país da OCDE que menos tempo dedica ao ensino e 

aprendizagem da língua materna; 
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iii) analisou os resultados das Provas de Aferição dos 4º e 6º anos e do Exame 

Nacional do 9º Ano, tendo tirado conclusões relativas a diversas componentes, 

entre as quais a expressão escrita, que apresenta resultados intermédios 

suficientes; 

iv) partiu do relatório-síntese da DGIDC (Direcção-Geral de Inovação e 

Desenvolvimento Curricular), que procurava perceber se alguns manuais em uso 

nas escolas eram adequados ao programa da disciplina e ao Currículo Nacional do 

Ensino Básico, tendo verificado, relativamente aos manuais escolares do 9º Ano, 

adotados no ano letivo de 2004/2005, que a relevância dada à leitura ultrapassava 

o sugerido pelos textos reguladores em vigor na altura, em detrimento da atenção 

dada à comunicação oral, à expressão escrita e ao conhecimento explícito da língua.  

Desde 2009 que o GAVE tem também publicado anualmente relatórios relativos aos 

resultados dos exames nacionais e provas finais de ciclo. No seu último relatório, de cariz 

preliminar (Sousa, Sampaio, Castanheira, Pereira, & Lourenço, 2013), apresentam-se os 

resultados da primeira prova de final de ciclo relativa ao 1º CEB. Para a Língua 

Portuguesa, a classificação média era de 49% na primeira fase.  

O último relatório do GAVE (Ministério da Educação e Ciência, 2012d), relativo às 

provas de aferição do 1º CEB, no que se refere à Escrita, revela que: 

- os resultados com maior representação foram os de nível C (com 32%); 

- os resultados de nível D correspondiam a 27%; 

- apenas 9% de alunos obtiveram resultados de nível A. 

Os melhores resultados para os níveis A e B estavam associados aos domínios da 

Leitura e do Funcionamento da Língua. Considerando a média de percentagens de 

respostas totalmente corretas por domínio, a Escrita volta a destacar-se pelos piores 

motivos: registou apenas 31%. Neste mesmo domínio, o parâmetro em que os alunos 

revelaram mais dificuldades foi a Textualização (correspondendo a escrever com clareza e 

correção) e o aspeto em que registaram maior sucesso foi o cumprimento da extensão do 

texto produzido.  

Face a estes resultados, defende-se a necessidade de promover um ensino da 

escrita que contribua, de forma inequívoca, para o desenvolvimento de competências 
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neste domínio, ou seja, sente-se “[...] a necessidade de um ensino sistemático que 

favoreça o conhecimento [...]” (Ministério da Educação e Ciência, 2012d, p. 17). 

A importância destes estudos é inquestionável, pois refletem sobre dados ao nível 

nacional e revelam lacunas, em termos gerais e, de forma particular, no domínio da 

expressão escrita. É de referir que o insucesso neste domínio tem graves repercussões 

nas aprendizagens nas diversas áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares, e na 

vida ativa, sempre que a necessidade de recorrer à expressão escrita se manifesta.  

As reflexões a que estes estudos conduzem apontam para a necessidade premente 

de promover a aquisição e desenvolvimento de competências nos alunos, 

nomeadamente no domínio da escrita. Para isso, será necessário definir linhas de 

intervenção de natureza política, com base na investigação em didática da escrita, 

visando uma efetiva melhoria do seu desempenho. De seguida, iremos debruçar-nos 

sobre alguns planos de ação nacionais que perseguem esse importante objetivo. 

 

4.4.3. Planos de ação nacionais  

Face aos resultados dos diferentes estudos sobre o desempenho dos alunos 

realizados em Portugal, alguns dos quais já aqui foram referidos, têm sido implementados 

alguns planos de ação nacionais que vale a pena conhecer.  

 

4.4.3.1. Programa Nacional de Ensino do Português 

No âmbito das iniciativas políticas – levadas a cabo pelo Ministério da Educação (e 

Ciência), por vezes associado a outros ministérios –, podemos referir o Programa Nacional 

de Ensino do Português (PNEP), desenvolvido em articulação com instituições do Ensino 

Superior, nomeadamente com a Universidade de Aveiro. 

Teve início no ano letivo de 2006/2007 (Ministério da Educação, 2007b) e terminou 

no ano letivo de 2009/2010. Centrava-se no 1º CEB e visava “[...] melhorar o ensino da 

língua portuguesa no primeiro ciclo da Educação Básica, particularmente nos níveis de 

compreensão de leitura e de expressão oral e escrita [...]” (Ministério da Educação e 

Ciência/Direção Geral de Educação, 2013, para. 1). No último ano letivo em que esteve 

em vigor, incumbiu-se também da formação dos professores deste nível de escolaridade 
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para a implementação dos novos programas (Reis et al., 2009). Este programa foi 

implementado no âmbito da formação contínua e, em termos metodológicos, optou por 

um modelo de investigação-ação. 

A intervenção no 1º CEB era justificada pelo facto de ser o ciclo em que ocorre o 

primeiro contacto dos alunos com a aprendizagem formal da escrita: 

[...] visava melhorar as condições de ensino da língua portuguesa no período crucial 
em que o aluno é formalmente ensinado a ler e a exprimir-se através da língua 
escrita e em que o processo de aprendizagem consciente das regras da gramática 
(conhecimento explícito da língua) é um suporte de via recíproca para o 
desenvolvimento da linguagem oral, ainda em processo de aquisição nesta faixa 
etária. (Sim-Sim, 2012, p. 12) 
 
Com este fim em vista, também foram produzidos diversos materiais, entre os quais 

quatro brochuras: O Conhecimento da Língua: desenvolver a consciência linguística 

(Duarte, 2007), O Conhecimento da Língua: desenvolver a consciência fonológica (Freitas 

et al., 2007), O ensino da leitura: a compreensão de textos (Sim-Sim, 2007) e O ensino da 

escrita: a dimensão textual (Pereira & Barbeiro, 2007).  

Os resultados alcançados pelo programa foram bastante positivos: “O número de 

professores atingidos pela formação e a taxa de sucesso nessa mesma formação são 

indicadores da eficiência interna conseguida no programa em questão” (Sim-Sim, 2012, p. 

25). No entanto, o facto de ter durado três anos apenas permitiu avaliar o grau de 

satisfação dos docentes que nele participaram e o valor que atribuíam à formação obtida 

em termos profissionais (Sim-Sim, 2012). A análise das respostas dadas pelos professores 

formados pelo PNEP aos inquéritos que lhes foram disponibilizados revelou um elevado 

grau de satisfação (Sim-Sim, 2012). Ficaram por avaliar os seus efeitos nas aprendizagens 

dos alunos. 

Um outro exemplo de intervenção é o Plano Nacional de Leitura (PNL) que 

referiremos em seguida. 

 
4.4.3.2. Plano Nacional de Leitura 

Esta iniciativa – ainda em vigor – tem em vista a melhoria dos níveis de literacia da 

população portuguesa, em geral, e dos jovens, em particular, procurando colocar Portugal 

a par de outros países europeus mais bem posicionados. Trata-se de uma iniciativa 
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governamental da responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência, em articulação 

com o Ministério da Cultura e o Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares.  

A sua concretização assenta num conjunto de medidas, com vista a “[...] promover 

o desenvolvimento de competências nos domínios da leitura e da escrita, bem como o 

alargamento e aprofundamento dos hábitos de leitura, designadamente entre a 

população escolar” (Alçada, Calçada, Martins, Madureira, & Lorena, 2006, p. 1). Pretende-

se: 

[…] criar condições para que os portugueses alcancem níveis de leitura em que se 
sintam plenamente aptos a lidar com a palavra escrita, em qualquer circunstância 
da vida, possam interpretar a informação disponibilizada pela comunicação social, 
aceder aos conhecimentos das Ciências, desfrutar as grandes obras da Literatura. 
(Alçada et al., 2006, p. 2). 
 
Por conseguinte, as medidas implementadas no âmbito deste programa passam: 

i) pela promoção da leitura diária em jardins de infância e nas salas de aulas de 

escolas de 1º e 2º Ciclos, em contexto familiar, em bibliotecas públicas e noutros 

contextos sociais; 

ii) pelo lançamento de campanhas de sensibilização da opinião pública e de 

programas de informação e recreativos centrados no livro e na leitura, através dos 

órgãos de comunicação social. 

Os resultados dos primeiros cinco anos do programa (Costa, Pegado, Ávila, & 

Coelho, 2011), no que se refere especificamente à sua implementação nas escolas, 

revelam que: 

i) o envolvimento da rede de bibliotecas escolares na dinamização da leitura e das 

literacias nas escolas abrangeu cerca de 80% dos alunos das escolas da rede pública; 

ii) as escolas consideraram que o PNL reforçou as atividades de leitura e, 

principalmente nos 1º e 2º CEB, contribuiu ainda para a promoção de  outras 

atividades, nomeadamente relacionadas com a escrita; 

iii) a Biblioteca de Livros Digitais é utilizada com maior regularidade no 1º CEB. 

Estes são alguns exemplos de planos de ação que se apoiaram em resultados de 

investigação e que integram políticas educativas.  
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Estas dimensões, bem como a dimensão formativa da Didática entretecem-se, 

alimentando-se e criando uma tessitura sempre em aberto e que procura conhecer mais. 

 
4.5. Sintetizando 

Neste capítulo, refletimos sobre as diferentes dimensões de atuação da didática51 

da escrita, focando-nos, em particular, na abordagem da ortografia no 1º CEB. 

Começámos por delimitar o campo da didática da escrita, situando-a no âmbito da 

Didática, com a qual partilha a coexistência de uma inegável autonomia com a 

necessidade de ser alimentada por outras áreas do saber, para as quais também 

contribui. Considerámos que a didática da escrita tem preocupações atuais, centradas no 

sujeito e na necessidade de nele desenvolver competências que lhe permitam escrever de 

forma autónoma e responsável. 

Ao abordar a sua dimensão investigativa, refletimos sobre alguns pressupostos que 

fundamentam o ensino e aprendizagem da escrita, na qual se inclui a ortografia. Assim, 

considerámos a importância de uma abordagem transversal, que se justifica pela 

utilização da língua portuguesa em qualquer área do currículo e na vida do sujeito e pelo 

facto de esta promover o desenvolvimento de outras competências (Bartolomeu & Sá, 

2008; Neves & Sá, 2005; Pereira & Barbeiro, 2007; C. M. Sá, 2006a, 2012c, 2013c; Sim-Sim 

et al., 1997). Em particular, no 1º CEB, a abordagem transversal da língua portuguesa é 

fundamental, quer por um mesmo professor ser o responsável por todas as áreas do 

currículo, quer para o aluno compreender desde cedo que o domínio da língua é 

importante em todas as áreas.  

É também no 1º CEB que se dá o início da aprendizagem formal da escrita. Dizemos 

formal, porque as crianças iniciam essa aprendizagem antes de entrar na escola (Aleixo, 

2005; Barbeiro, 1999, 1999, 2007; Carvalho, 1999b; Ferreiro & Teberosky, 1986; Ferreiro, 

2003; M. A. Martins & Niza, 1998; Mata, 1991; Rebelo et al., 2000; Ribera, 2013; 

Teberosky & Ribera, 2004; Teberosky, 2001a). Já na escola, o professor deverá partir 

dessas aprendizagens (Mata, 1991; Ribera, 2013), para que a criança se aproprie do 

código ortográfico. O domínio da ortografia implica o desenvolvimento da consciência 

fonológica (Freitas et al., 2007; Lourenço, 2013; A. G. Morais & Teberosky, 1994; Zorzi, 

                                                           
51 Segundo o tríptico didático (Alarcão et al., 2009). 
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2003), depois a apropriação do princípio alfabético (Freitas et al., 2007; A. G. Morais, 

2002; A. C. Silva, 2004), de seguida o aparecimento da hipótese ortográfica (Pereira & 

Azevedo, 2005; Rebelo et al., 2000; A. C. Silva, 2007), cuja construção se apoia num 

conjunto de princípios e critérios fundamentais no desenvolvimento da competência 

ortográfica (Barbeiro, 2007).  

Esta competência envolve o domínio de convenções ortográficas (Conselho da 

Europa, 2001; Pereira & Barbeiro, 2007) e atua ao longo de todo o processo de escrita 

(Barbeiro, 2007), esperando-se que de forma automatizada (Pereira & Barbeiro, 2007). 

Nessa aprendizagem, há fatores que a podem dificultar: complexidade do sistema 

ortográfico da língua portuguesa (Barbeiro, 2006, 2007; Delgado-Martins et al., 1992; 

Duarte, 2001; A. G. Morais, 2002; Rebelo et al., 2000), representações – que ora 

sobrevalorizam, ora desvalorizam a ortografia (Barbeiro, 2006; Cassany et al., 2000; 

Cassany, 1999, 1999; A. G. Morais, 2002) – e práticas conservadoras de ensino da 

ortografia (Cassany et al., 2000; A. G. Morais, 2002). 

Seguimos para a reflexão sobre a atuação formativa da Didática e considerámos a 

formação de professores e o contacto que estes têm com princípios e propostas 

didáticas. A formação inicial assume-se como um espaço de construção de conhecimento 

didático (Alarcão, 1991; Pinho, 2008; Sá-Chaves & Alarcão, 2000; Shulman, 1993) por 

parte dos futuros professores, sendo fundamental formá-los em conteúdos científicos, 

para uma intervenção didática e pedagógica pela escrita (Pereira, 2001). Nesse espaço, o 

futuro professor contacta com propostas didáticas, cujos pressupostos lhe servirão de 

base à planificação das suas práticas futuramente.  

Tendo ainda em conta a dimensão formativa da Didática, mas agora incidindo na 

atuação do professor na sala de aula, a literatura propõe estratégias e atividades 

diversificadas para diferentes contextos. Destacámos a necessidade de se ver a ortografia 

integrada na escrita, cuja finalidade fundamental é comunicar (Cassany et al., 2000; 

Pereira & Azevedo, 2005). Logo, as estratégias e atividades que as operacionalizam 

poderão atuar numa vertente integradora (relação com outras competências) ou numa 

vertente metalinguística (de descoberta de princípios e critérios atuantes no sistema 

ortográfico) (Barbeiro, 2007). Também o ditado tradicional pode ser reinventado 
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inserindo-se numa abordagem mais inovadora e ser integrado em atividades de 

ortografia, para fins específicos (Barbeiro, 2007; Cassany et al., 2000; A. G. Morais, 2002). 

Atividades que envolvam a transgressão de regras ortográficas, em contexto de produção 

de um texto escrito, para que os alunos explicitem o conhecimento dessa natureza, são 

também muito úteis (A. G. Morais & Teberosky, 1994). Esta reflexão trouxe-nos à 

discussão do papel desempenhado pelo erro, que não deve ser desvalorizado, nem 

sobrevalorizado, mas antes considerado como parte do processo de aprendizagem (M. G. 

L. C. Pinto, 1997, 1998), podendo o professor orientar a sua intervenção a partir dele 

(Barbeiro, 2007; Zorzi, 1998). O recurso a uma tipologia de erros poderá ser um 

instrumento de interesse para planificar essa intervenção (Amor, 1994; Barbeiro, 2007; 

Centre Régional de Documentation Pédagogique de Champagne-Ardenne, 1993; Horta & 

Martins, 2004; Jaffré, 1989, 1990; Morais, 2002; Rio-Torto, 2000; Sousa, 1999). 

Antes de terminarmos a exploração deste quadro teórico, abordámos a atuação 

política da Didática e referimo-nos aos documentos reguladores, a estudos de 

desempenho e aos planos de ação nacional que decorrem destes e dos resultados de 

investigação. Quanto aos documentos reguladores, mencionámos o Currículo Nacional do 

Ensino Básico (Departamento de Educação Básica, 2001) e as Metas Curriculares de 

Português (Ministério da Educação e Ciência, 2012a), procurando encontrar neles 

influência do pensamento construído em didática da escrita. Também mencionámos os 

programas de Língua Portuguesa para o 1º CEB (Ministério da Educação, 2004; Reis et al., 

2009) e, entre outros aspetos, identificámos a abordagem transversal do ensino e 

aprendizagem da língua portuguesa, o trabalho integrado entre as diferentes 

competências, a promoção de uma relação positiva com a escrita, o seu entendimento 

como processo e como produto, a valorização dos conhecimentos sobre a escrita 

adquiridos pelas crianças antes da escolarização, a atenção dada à ortografia no 

aperfeiçoamento dos textos, a relação entre esta e a fonologia, a necessidade de a 

ortografia ocupar o seu lugar, sem que seja (sobre/des)valorizada, a importância das 

tipologias de erros. Considerámos, ainda, alguns estudos sobre níveis de desempenho, 

como os decorrentes do PISA (OECD, 2014) e os relatórios do GAVE (Sousa et al., 2013). 
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Alguns destes estudos serviram de base a planos de ação nacionais, como é o caso do 

PNEP (Ministério da Educação, 2007b) e do PNL (Alçada et al., 2006). 

Tendo em conta a reflexão e discussão que levámos a cabo neste capítulo, 

reforçámos a ideia inicial de que a Didática tem dimensões que se informam e se 

complementam. Na formação de professores, esse princípio está patente, quer porque a 

investigação informa a formação, quer pelo inverso. O contacto dos futuros professores 

com a dimensão investigativa e com a dimensão política da Didática promove a reflexão e 

a discussão sobre princípios didáticos, que, no caso da dimensão política, subjazem aos 

documentos reguladores. Portanto, é na formação inicial que o futuro professor constrói 

conhecimento didático sustentado que irá informar a sua ação futura. Particularmente, a 

função do professor de Língua Portuguesa fundamenta-se num conhecimento profundo 

da língua, sua abordagem didática e, claramente, de cada aluno e sua turma: 

Sendo um profissional de quem se espera que aja como um especialista qualificado 
dos saberes que ensina, ou seja, como um profissional especializado de língua, de 
literatura e de cultura, e das ciências que sobre estas se debruçam, impõe-se-lhe 
que saiba diagnosticar as áreas ou os tipos de dificuldade que os alunos revelam, 
que as saiba dissecar e explicar cabalmente, e que mobilize as estratégias mais 
eficazes para os ultrapassar. (Rio-Torto, 2000, p. 618). 
 

Neste quadro, a formação inicial de professores constitui-se como um espaço 

fundamental na construção do perfil do professor, enquanto especialista qualificado dos 

saberes que ensina. 

 

4.6. Considerações finais 

Retomamos a citação de entrada deste capítulo, da autoria de Barbeiro (2007), que 

refletia sobre a importância de resolver os problemas ortográficos o mais cedo possível 

durante a escolarização. Aliás, como outros investigadores que foram sendo referidos ao 

longo deste capítulo, defendemos que o 1º CEB desempenha um papel fundamental para 

o desenvolvimento da competência ortográfica, que, uma vez automatizada, deixa espaço 

ao indivíduo para se centrar noutros aspetos exigentes da produção de um texto escrito. 

Ao professor cabe compreender os princípios didáticos implicados na aprendizagem da 

ortografia, essenciais para a planificação de estratégias: 
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Uma estratégia justifica-se sempre, no plano da concepção, pela resposta às 
questões: como vou organizar a acção e porquê, tendo em conta o para quê e o 
para quem? A um segundo nível, instrumental, operacionaliza-se respondendo à 
questão – Com que meios, actividades, tarefas, em que ordem e porquê? [itálico da 
autora]. (Roldão, 2009, p. 29). 
 

Logo, as atividades serão a operacionalização das estratégias, ou seja, serão os meios 

para as ativar (Roldão, 2009). 

Na secção seguinte, faremos uma síntese dos quatro capítulos de enquadramento 

teórico, procurando situar neles o nosso estudo.   
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Síntese da Parte I 

Eis-nos chegados ao final da primeira parte desta tese, em que são apresentados e 

discutidos os quatro eixos do estudo desenvolvido, que discutiremos na segunda parte.   

No Capítulo 1, abordámos a génese, quer da formação das representações sociais, 

quer da investigação sobre este fenómeno. Procurámos situá-lo e referimo-nos às suas 

funções, dando especial relevo ao seu papel entre (futuros) profissionais da Educação. 

Compreendemos que as representações sociais modelam experiências vividas durante a 

formação inicial e, por conseguinte, influenciam futuras práticas profissionais. O seu 

caráter resistente à mudança não impede abordagens que conduzam à transformação de 

práticas tradicionais, mesmo quando enraizadas, desde que fundamentadamente sirvam 

para melhorar a Educação.  

No Capítulo 2, quisemos compreender como se operava a colaboração no grupo 

profissional dos professores, mais concretamente, o que os levava a colaborar, quais as 

caraterísticas desse processo e as finalidades possíveis de alcançar. Compreendemos 

como, apesar das suas potencialidades, a colaboração não pode ser imposta, antes é 

fundamental criar-se condições para que esta se inicie e desenvolva. O ambiente de 

mudança vivido, atualmente, no Ensino Superior, decorrente das transformações dos 

cursos e abordagens pedagógicas resultantes da implementação do Processo de Bolonha, 

são apelativos a que a formação inicial de professores promova a colaboração. 

Este ambiente de mudança tem vindo, também, a ser potenciado pela introdução 

de ferramentas tecnológicas no Ensino Superior, como discutimos no Capítulo 3. Estas 

oferecem um mundo de possibilidades e estão já a ser utilizadas pela geração estudante 

de Ensino Superior atual, em contextos extra campus universitário. Poderão, portanto, 

ser potencializadas nesses contextos formais de aprendizagem, para colaborar, para 

construir conhecimento, para desenvolver competências, participando em comunidades, 

que oferecem a possibilidade colaborativa de melhorar. Os fóruns de discussão online 

poderão servir esse intuito e o recurso à escrita facilita a construção estruturada de 

mensagens, que favorecem a construção de conhecimento didático.  

A Escrita é, precisamente, um dos domínios que o professor de Língua Portuguesa 

explora com os seus alunos, para que estes se tornem escreventes capazes de a utilizar 
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para se exprimir e aceder ao exprimido. Nela, a ortografia, é uma componente relevante, 

como vimos no último capítulo deste enquadramento teórico. 

Desenhados os caminhos de revisão de literatura provenientes destes quatro 

capítulos teóricos, cabe perceber como o estudo desenvolvido se enquadra neles, o que a 

figura seguinte procura representar: 

 
 

 
Figura 5 – Enquadramento do estudo na revisão de literatura da Parte I da tese 

 

Na Parte II, iremos focar-nos na descrição do estudo – incluindo a referência à 

metodologia de investigação adotada –, bem como na análise dos dados obtidos e na 

interpretação dos resultados, procurando pô-los em diálogo com a literatura. 

Terminaremos com as conclusões. 
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PARTE II – ESTUDO EMPÍRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

CAPÍTULO 5 – Descrição do estudo e da metodologia de investigação adotada 

 

Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um 
lê com os olhos que tem. E interpreta a partir de onde 
os seus pés pisam. (Boff, 1997, p. 2). 

 

Quando este estudo era ainda um projeto, o caminho investigativo afigurava-se-nos 

inseguro perante o desconhecido. O desenrolar do percurso investigativo revelou, afinal, 

caminhos menos sinuosos do que perspetivávamos inicialmente. Eram, sobretudo, 

abertos e imprevisíveis, como é próprio da investigação qualitativa, que se vai 

desenhando pelo diálogo com os intervenientes e seus contextos. Não deixámos de partir 

de quadros teóricos e de perceber a problemática do que pretendíamos estudar, nem de 

ter um plano para a investigação, mas este revelou-se flexível, adaptando-se às 

circunstâncias.  

Desenvolvemos a investigação querendo compreender o modo como os sujeitos 

que participaram no nosso estudo viam a colaboração, a vivenciavam e valorizavam, para 

construir conhecimento didático de abordagem da ortografia, num ambiente particular: 

um fórum de discussão online. Queríamos, também, compreender como utilizavam esse 

conhecimento para conceber instrumentos didáticos. Para isso, acedemos à palavra dos 

sujeitos e fomos intérpretes dela, assumindo-nos como investigadores interpretativos 

(Stake, 2007), e procurando compreender esses participantes e o seu mundo, na senda do 

que defendia Boff (1997, p. 2): 

A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial 
conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer: como alguém vive, com quem 
convive, que experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como 
assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da 
compreensão sempre uma interpretação.  
 
Como intérpretes, não pudemos esquecer que, como referia Ponte (1994, p. 9), 

“[...] o investigador não pode prescindir de analisar os dados usando também o seu 

próprio ponto de vista”. Apesar de termos feito um esforço de distanciamento, sabemos 

não ser possível anular por completo a subjetividade do investigador. No entanto, 

munimo-nos de informação, de quadros teóricos e metodológicos fundamentados, 

sustentados em investigação da especialidade, para nos movermos com mais segurança 
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na difícil tarefa de recolha, tratamento e análise dos dados e interpretação dos 

resultados. 

 Neste capítulo, vamo-nos centrar no nosso percurso metodológico. Começaremos 

por referir as opções metodológicas assumidas, seguindo para a descrição do estudo de 

caso levado a cabo no âmbito do nosso projeto. Continuaremos, referindo as técnicas e 

instrumentos de recolha de dados, bem como os dados recolhidos e o tratamento e 

análise dos mesmos. Terminaremos com uma síntese e algumas considerações finais. 

 

5.1. Opções metodológicas 

O estudo que aqui se irá descrever partiu de uma finalidade de orientação 

concetual: compreender as dinâmicas de colaboração na formação inicial de professores 

para a construção de conhecimento didático de abordagem da ortografia. Tendo como 

foco desta investigação dois grupos de futuros professores do 1º CEB, propúnhamo-nos 

responder às seguintes questões de investigação:  

1 – Quais são as suas representações sobre colaboração? 

2 – Qual é a influência dessas representações na adoção de práticas colaborativas 

num fórum de discussão online? 

3 – De que modo a colaboração num fórum de discussão online pode contribuir 

para a construção de conhecimento didático sobre a abordagem da ortografia?   

4 – Qual é o contributo desse conhecimento para a conceção de instrumentos 

didáticos sobre a abordagem da ortografia? 

 No nosso estudo, perseguimos os seguintes objetivos:    

1 – Descrever as suas representações sobre colaboração. 

2 – Compreender a influência dessas representações na adoção de práticas 

colaborativas num fórum de discussão online. 

3 – Compreender o contributo da colaboração adotada num fórum de discussão 

online para a construção de conhecimento didático sobre a abordagem da 

ortografia.  

4 – Compreender o contributo desse conhecimento para a conceção de 

instrumentos didáticos sobre a abordagem da ortografia.  
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De modo a facilitar a compreensão da relação entre estes objetivos, apresentamos 

a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 – Conteúdo dos objetivos de investigação, sua relação e finalidade investigativa 

 

Através da caraterização das representações do nosso público-alvo sobre 

colaboração (objetivo 1), queríamos compreender a sua influência nas práticas 

colaborativas adotadas num fórum de discussão online (objetivo 2). Pretendíamos 

igualmente compreender o contributo da colaboração nesse fórum para a construção de 

conhecimento didático sobre a abordagem da ortografia (objetivo 3). Por último, 

visávamos compreender o contributo desse conhecimento para conceber instrumentos 

didáticos de abordagem da ortografia (objetivo 4).   

Falamos em sujeitos cujas dinâmicas de colaboração queríamos compreender e, 

não podendo estas ser estáticas, mas sendo permanente informadas por novos e outros 

constructos a cada experiência das suas vidas, entendemos que estes objetivos não têm 

uma orientação, exclusivamente, unidirecional, como, do ponto de vista do estudo que 

desenvolvemos à partida estabelecemos. Consideramos que, naturalmente, estes 

objetivos se interpenetram e estabelecem relações de influência, numa dinâmica de 

representações – processo – construção – práticas – distanciamento – conceptualização e 
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novamente todo o processo de (re)inici, influencia no caminho desenvolvido e inicia 

novos e outros caminhos.  

O estudo enquadrava-se numa abordagem qualitativa e propunha-se contribuir 

para a construção de conhecimento científico em Didática – o campo em que nos 

movíamos –, no sentido que Amado e Boavida (2005, p. 117) lhe atribuem: “O 

conhecimento científico exige, antes de mais, uma rotura epistemológica com o senso 

comum, com a intuição sensível, com as evidências imediatas”. Esse conhecimento 

centrava-se na compreensão do contributo das dinâmicas de colaboração vividas na 

formação inicial de professores para a construção de conhecimento didático de 

abordagem da ortografia.  

Pretendíamos aceder aos significados que os participantes no estudo atribuíam à 

colaboração para construir conhecimento didático. Para isso, procedemos a uma 

abordagem fenomenológica, na linha do que referem Bogdan e Biklen (1994, p. 53): “[...] 

compreender o significado que os acontecimentos e interacções têm para pessoas 

vulgares, em situações particulares”. Este tipo de abordagem apresenta algumas 

caraterísticas específicas (Vilelas, 2009, pp. 53–54): i) foca-se na interpretação; ii) 

centra-se na subjetividade; iii) é flexível; iv) é orientada para o processo; v) preocupa-se 

com o contexto; vi) reconhece que a investigação é influenciada pela situação de pesquisa 

e vice-versa.  

Partimos do pressuposto de que existe uma relação dinâmica entre o mundo real e 

o sujeito, sendo que este o interpreta e lhe dá sentido (Vilelas, 2009). Por conseguinte, se 

queríamos compreender o modo como os participantes viam uma situação particular das 

suas vidas, teríamos de nos centrar nessa subjetividade e, enquanto investigadores, 

interpretá-la. Para procedermos à sua interpretação, munimo-nos de esquemas 

concetuais, baseados em quadros teóricos sustentados pela literatura da especialidade, 

procurando distanciar-nos dos nossos próprios pontos de vista, ainda que sem pretensões 

a descrições fenomenológicas imaculadas (Bogdan & Biklen, 1994, p. 54).  

Não havendo essa pretensão, também não pré-determinámos o estudo em 

absoluto, embora não tenhamos partido à simples descoberta. Este revestiu-se de 

flexibilidade, como é próprio dos estudos qualitativos: “Na abordagem qualitativa, não 
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existem regras metodológicas fixas e totalmente definidas, mas estratégias e abordagens 

de recolha de dados, que não devem ser confundidas com a ausência de metodologia, ou 

com o «vale tudo»” (Vilelas, 2009, p. 107).  

A nossa abordagem foi, também, naturalista, pois, querendo aceder aos sentidos 

atribuídos pelos participantes, partimos do contexto natural, em que se moviam, tendo 

em conta o facto de que “[...] o comportamento humano é significativamente 

influenciado pelo contexto em que ocorre [...]” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 48). Esse 

contexto era a formação inicial de professores do 1º CEB, no Mestrado em Educação 

Pré-Escolar e Ensino no 1º Ciclo do Ensino Básico da Universidade de Aveiro, num 

momento particular da sua formação. Nesse contexto, recolhemos dados e vimo-los 

como Bogdan e Biklen (1994) referiam: “Os dados recolhidos são designados por 

qualitativos, o que significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, 

locais e conversas [...]” (p. 16). 

A nossa análise foi, sobretudo, indutiva, tal como refere Gray (2004, p. 6):  

If would not be true to say that the inductive process takes absolutely no note of 
pre-existing theories or ideas when approaching a problem. The very fact that an 
issue has been selected for research implies judgements about what is an important 
subject for research, and these choices are dependent on values and concepts.  
 

Não queríamos confirmar ou infirmar hipóteses construídas a priori, antes pretendíamos 

que a própria investigação fosse abrindo caminho, à medida que ia acontecendo. Com 

base nessa análise indutiva, queríamos desenvolver “[...] conceitos, ideias a partir de 

padrões encontrados nos dados” (Vilelas, 2009, p. 108).  

Estas opções metodológicas permitiram-nos enfatizar mais o processo do que os 

resultados, como é próprio da investigação qualitativa (Bogdan & Biklen, 1994; Vilelas, 

2009). Por esse motivo, para podermos responder, por exemplo, ao objetivo 4, relativo à 

produção dos instrumentos didáticos pelos futuros professores, teríamos primeiro de 

percorrer um caminho, através da concretização dos objetivos 1, 2 e 3. O mesmo sucedia 

com qualquer um dos outros objetivos relativamente aos que o precediam. Era 

necessário conhecer o que pensavam os futuros professores sobre a colaboração, 

observá-los numa experiência colaborativa e perceber como todo esse processo 
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influenciava a criação de instrumentos didáticos. Deste modo, enfatizávamos o processo, 

mais do que o produto. 

Além do seu caráter qualitativo, a nossa investigação enquadrava-se num estudo de 

caso, como veremos na secção seguinte. 

 

5.2. O estudo de caso 

O presente estudo enquadra-se numa investigação de estudo de caso, que “[...] 

pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida como um 

programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social” 

(Ponte, 1994, p. 3). Estes estudos centram-se numa particularidade “[...] que se supõe ser 

única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e 

característico” (Ponte, 1994, p. 3). Trata-se, portanto, de observar essa particularidade, 

analisando-a intensamente (Cohen & Manion, 1980; Stake, 1994). 

Apesar de algumas vezes o estudo de caso ser desvalorizado, devido ao seu limitado 

poder de generalização, na verdade, esta não constitui uma limitação de monta. O estudo 

de caso não pretende ser uma amostragem, uma generalização para um universo, tal 

como afirmam Bogdan e Biklen (1994, p. 66): “[...] caso conduzam um estudo de caso em 

determinada turma, isto não significa necessariamente que tenham intenção, ao 

relatarem os resultados do estudo, de sugerir que todas as turmas se lhe assemelham”. 

Assim, apesar de termos estudado grupos de trabalho de turmas de formação inicial52, 

não quisemos alargar os resultados a todas as turmas de formação inicial, ainda que 

tivéssemos entendido esses resultados como um indício do que pode estar a acontecer 

na formação inicial. Antes pretendíamos compreender e expandir a teoria (Ponte, 1994; 

Yin, 2005), ou seja, como é caraterístico dos estudos de caso, queríamos, sobretudo, “[...] 

compreender a especificidade de uma dada situação ou fenómeno, para estudar os 

processos e as dinâmicas da prática, com vista à sua melhoria [...]” (Ponte, 1994, p. 11). 

Pretendíamos, também, confrontar os resultados com a teoria e contribuir para o 

conhecimento construído relativamente à relevância de formar professores 

colaborativos. Acedendo ao como e ao porquê, próprios do estudo de caso (Gray, 2004; 
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Ponte, 1994; Yin, 2005) e, neste estudo, relativos às práticas colaborativas destes 

estudantes, procurávamos contribuir para um fenómeno mais alargado: o da promoção 

da colaboração na formação inicial de professores. 

A investigação centrou-se no estudo de um único caso, uma vez que tínhamos uma 

única unidade de análise (os estudantes selecionados) e um único contexto (um curso de 

formação inicial de professores do 1º CEB numa só instituição de Ensino Superior). O 

estudo era, também, holístico, porque nos focámos na peculiaridade do caso, apesar de 

não termos ignorado o todo em que se integrava, na linha do que referem Amado e Freire 

(2013) e Yin (1998, 2005).    

Assumimos, também, o cunho descritivo dos estudos de caso (Ponte, 1994), no 

sentido em que não controlámos os acontecimentos (Yin, 2005) e, portanto, 

apresentámo-los tal qual eles sucederam (Ponte, 1994). Para isso, considerámos o 

contexto particular em que o caso decorreu, pois este tipo de estudos “[...] investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real [...]” (Yin, 2005, p. 32). 

Esse contexto correspondia à formação inicial de professores na Universidade de Aveiro. 

Nela, os cursos de formação de professores foram reestruturados, adaptando-se ao 

Processo de Bolonha (Alarcão, Andrade, Couceiro, Santos, & Vieira, 2006; Bologna 

Declaration, 1999; Leuven/Louvain-laNeuve Communiqué, 2009; L. Santos et al., 2008), 

bem como ao enquadramento legal que definia as habilitações profissionais para a 

docência na Educação Pré-escolar e nos Ensinos Básico e Secundário (Ministério da 

Educação, 2007a). Particularmente, o curso de mestrado frequentado pelos participantes 

no estudo, além de qualificar profissionalmente para o desempenho docente naqueles 

graus de ensino, também tinha sido desenhado para desenvolver um perfil de formação 

adequado ao exercício da atividade profissional, assente em competências de análise 

crítica e capacidade de investigação, intervenção e aprendizagem ao longo da vida 

(Universidade de Aveiro, 2014). 

No quadro seguinte, apresenta-se a distribuição das unidades curriculares por área 

científica nesse mestrado: 
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Área científica Unidades curriculares Ano/Semestre 

Didática e Tecnologia 
Educativa 

Didática da Expressões Artísticas e Motoras 1º ano/ 1º semestre 

Didática da Língua Portuguesa 

Didática da Matemática 

Didática do Estudo do Meio 

Práticas Experienciais em Contextos de Infância 

Ciências da Educação Educação na Primeira Infância 1º ano/2º semestre 

Organização da Educação e da Escola 

Outras áreas Seminário de Investigação Educacional  1º ano/2º semestre 
2º ano 1º semestre 

Prática Pedagógica Supervisionada  2º ano 1º semestre 

Quadro 7 – Distribuição das unidades curriculares do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino no 1º 
Ciclo do Ensino Básico, na Universidade de Aveiro, por área científica e ano/semestre do curso 

 

A leitura deste quadro permite-nos constatar que o futuro profissional de Educação, 

na etapa final de formação inicial designada por mestrado, frequenta unidades 

curriculares de Didática e de Ciências da Educação. Tem, ainda, um momento final de 

formação, que corresponde à Prática Pedagógica Supervisionada, apoiada pelo Seminário 

de Investigação Educacional.  

O estudo envolveu duas fases dessa formação53, sendo que, na primeira, os 

participantes estavam a frequentar a UC de DLP e, na segunda, um desses participantes já 

se encontrava a frequentar a PPS e o SIE, devendo desenvolver uma intervenção didática 

no quadro da primeira, mas concebida e fundamentada no âmbito do segundo. Para cada 

uma dessas fases foram selecionados participantes, como se descreverá em seguida. 

 

5.2.1. Seleção dos participantes 

Para a primeira fase do estudo, selecionámos estudantes que, cumulativamente: 

i) frequentassem um curso de formação inicial de professores;  

ii) frequentassem um curso de formação de professores do 1º CEB, por ser neste 

ciclo de estudos que os alunos iniciam a aprendizagem formal da escrita e, por 

conseguinte, da ortografia; 

iii) frequentassem especificamente o 2º ciclo de estudos dessa formação 

(mestrado), uma vez que é, sobretudo, nessa fase que os estudantes contactam 

com unidades curriculares de Didática; 
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 Mais adiante, justificar-se-á por que motivo decorreu em duas fases. 
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iv) frequentassem uma unidade curricular de didática da língua materna, uma vez 

que queríamos abordar o ensino e a aprendizagem da ortografia no 1º CEB;  

v) tivessem participado no fórum de discussão online Ortografias, pelos mesmos 

motivos do ponto anterior. 

Encontrámos três grupos de estudantes com estas caraterísticas: um constituído 

por quatro elementos (GT2) e dois por três elementos cada um (GT1 e GT3). Na primeira 

fase do estudo, no ano letivo de 2010/2011, começámos por acompanhar o GT1 e o GT2, 

mas um deles (o GT2) desistiu a meio do percurso no fórum de discussão online 

Ortografias, pelo que sentimos necessidade de alargar o nosso corpus de análise. Assim, 

recolhemos dados do terceiro grupo (GT3), que participou nesse fórum no ano letivo 

seguinte (2011/2012). Desse modo, embora inicialmente se tivesse previsto que os 

participantes no estudo seriam estes três grupos, na verdade, devido à desistência do 

GT2, apenas os dados recolhidos junto do GT1 e do GT3 foram objeto da nossa análise. 

Optámos por manter as designações iniciais dos GT. 

A segunda fase do estudo não tinha sido prevista inicialmente. No entanto, tendo 

em conta o caráter flexível, próprio da abordagem qualitativa, o nosso estudo acabou por 

ser alargado a uma estudante que tinha sido membro do GT3 e que optou por centrar o 

seu projeto de mestrado na abordagem da ortografia no 1º CEB. Esse projeto foi 

desenvolvido no âmbito da PPS, tendo como suporte o SIE, e deu origem ao seu relatório 

de estágio, em que se descrevia a conceção, implementação e análise da intervenção 

didática que desenvolveu. 

Quer os estudantes da primeira fase do estudo, quer a estudante da segunda fase 

aceitaram ser objeto de análise no âmbito da investigação. Não descurámos as 

preocupações éticas, pelo que os participantes no nosso estudo foram todos previamente 

informados sobre os objetivos da investigação como recomendam Lessard-Hébert, 

Goyette e Boutin (2005, pp. 84-85): “[...] o investigador deverá informar correctamente os 

indivíduos, logo no início do trabalho de campo, sobre os objectivos da investigação e as 

actividades que pretende levar a cabo [...] [itálico dos autores]”. Portanto, logo no início 

da lecionação da UC de DLP, no ano letico de 2010/2011, a docente responsável informou 

os estudantes sobre a natureza das atividades a realizar e dos objetivos subjacentes a 
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este projeto de investigação. Nem os estudantes da primeira fase do estudo, nem os da 

segunda fase se opuseram. Não identificámos estes participantes, mantendo sempre o 

seu anonimato. Cabe, ainda, referir que o facto de a orientadora desta tese ser a docente 

responsável pelas duas UC de onde recolhemos dados para o nosso estudo facilitou esse 

processo, tendo facilitado a obtenção da autorização necessária para a sua realização. 

De seguida, descrevemos a recolha de dados. 

 

5.3. Recolha de dados  

Nas secções seguintes descreveremos as fases, técnicas e instrumentos de recolha 

de dados.  

 

5.3.1. Descrição das fases 

Como foi referido anteriormente, estudo desenvolveu-se em duas fases. Na fase 

inicial, os estudantes selecionados frequentavam a UC de DLP, integrada no 1º semestre 

do 1º ano do mestrado, que tinha como finalidade criar um espaço colaborativo, de modo 

a ser possível discutir conceitos e princípios didáticos e construir colaborativamente 

estratégias de ensino e aprendizage, da língua portuguesa na Educação Pré-Escolar e no 

1º CEB. Por conseguinte, algumas das competências a desenvolver nos estudantes que a 

frequentassem eram: 

- Perspectivar o trabalho em equipa, numa atitude investigativa, privilegiando a 
reflexão, partilhada, sobre saberes e experiências como factor de enriquecimento 
profissional e de abertura à mudança. 
[…] 
- Organizar, individualmente e em equipa, situações de ensino/aprendizagem (de 
Língua Portuguesa), no quadro dos paradigmas epistemológicos das suas áreas de 
conhecimento e de opções pedagógicas e didácticas fundamentadas. (C. M. Sá, 
2009b, p. 2). 
 

Estas competências iam ao encontro dos princípios de Bolonha, em que a reflexividade 

crítica e a colaboração têm um papel fundamental na formação para um exercício pleno 

da profissão.  

Por conseguinte, a organização dada a esta UC previa e realização de várias 

atividades, que visavam a discussão de propostas didáticas a partir de trabalho individual 
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e colaborativo, oral e escrito, presencial e online, com recurso a ferramentas da web 

social. Na figura seguinte, representa-se a estrutura desta UC54 e do nosso estudo, nela 

integrado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Integração do estudo na estrutura da UC de DLP 

 

Nos anos letivos de 2010/2011 e de 2011/2012, estava previsto que os estudantes 

de DLP começariam por discutir princípios didáticos referidos em documentos 

reguladores do sistema educativo português, nomeadamente associados ao conceito de 

transversalidade, que também seria objeto de reflexão. Depois destas sessões, os 

estudantes deveriam responder a um questionário online individual, que permitiria 

caraterizar o seu perfil e identificar as suas representações sobre colaboração. Para o 

nosso estudo, recolhemos apenas as respostas dos estudantes que faziam parte dos dois 

GT que tinham participado no fórum Ortografias.  

Na mesma sessão em que respondiam ao questionário, todos os GT deveriam dar 

início à participação num fórum de discussão online sobre comunicação escrita (Fórum 1), 

experiência essa que serviria de base à seleção do fórum seguinte. Os grupos de trabalho 

seriam constituídos livremente pelos estudantes, mas não podiam ter menos do que 3 

elementos, nem mais do que 4. De facto, as atividades a realizar teriam uma duração 
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 Para uma descrição mais detalhada do programa da UC, cf. anexo 1. 

Questionário sobre colaboração 

Fórum 2 – Compreensão na leitura 
Fórum 3 – Expressão/produção escrita 
Fórum 4 - Ortografias 

Planificações 

Reflexão escrita individual 

Documentos reguladores 
Conceito de transversalidade 

Fórum 1 – Comunicação escrita 

Discussão entre a turma e a docente 

Preenchimento online 
individual por toda a turma 

Participação de toda a turma em 
grupos de trabalho 

Seleção de um dos três fóruns à 
escolha e participação em grupos 

de trabalho 

Conceção em grupos de trabalho 

Conceção individual 
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curta e era importante fomentar a coesão do grupo o mais cedo possível. Além disso, 

nestes contextos, como recomendam Garrison e Vaughan (2008, p. 93), é importante 

constituírem-se grupos pequenos: “[...] we recommend small breakout groups to ensure 

strong participation and commitment to the group”. Os grupos constituídos deveriam 

manter-se inalteráveis durante a realização de todas as atividades  previstas até ao fim do 

semestre (participação no fórum de discussão online e conceção da planificação). 

Depois de participarem nesse fórum inicial, os GT deveriam selecionar outro de três 

à escolha sobre: i) compreensão na leitura (Fórum 2), ii) expressão/produção escrita 

(Fórum 3) e iii) ortografia (Fórum 4). A seleção do fórum seria condicionada pelo tema 

que o grupo pretendia abordar nas planificações que iria conceber até ao fim do semestre 

nessa UC. Para o nosso estudo, recolhemos apenas os dados dos grupos que participaram 

no Fórum 4, intitulado Ortografias, e as planificações por eles produzidas. Por último, os 

estudantes deveriam escrever um documento individual, em que refletiam criticamente 

sobre o seu percurso na UC. Recolhemos igualmente as reflexões escritas individuais dos 

estudantes que participaram no Ortografias.  

Em síntese, para o nosso estudo, recolhemos dados dos GT que participaram no 

Ortografias, relativos ao questionário, ao fórum, à planificação e à reflexão escrita 

individual. 

Na segunda fase do estudo, recolhemos o relatório de estágio de uma estudante 

que tinha feito parte do GT3 em DLP, por esta professora estagiária ter decidido centrar 

na abordagem da ortografia a sua intervenção didática, no âmbito da PPS, com suporte 

do SIE.  

No quadro seguinte, sintetizam-se estas duas fases de recolha de dados e 

enquadra-se a fase de pré-teste que adiante se descreverá: 
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Participantes UC Ano letivo Instrumentos de 
recolha de dados 

Dados recolhidos 

Pré-teste 

Sete 
estudantes  

 
- 

2010/2011 
(setembro de 2010) 

Questionário 
online 
 

Respostas individuais ao 
questionário online 
 

 
Primeira fase 

 

GT1 
 

DLP 2010/2011 
(De outubro a 
dezembro de 2010) 

Questionário 
online 
Fórum de 
discussão online 
Planificação 
Reflexão escrita 
individual final 

Respostas individuais ao 
questionário online 
Posts e documentos 
anexados 
Planificações 
Reflexões críticas individuais 
finais 

GT3 DLP 2011/2012 
(De outubro a 
dezembro de 2011) 

 
Segunda fase 

 

Antigo 
membro do 
GT3 

PPS 
SIE 

2011/2012 e 
2012/2013 
(De fevereiro a 
dezembro de 2012) 

Relatório de 
estágio 

Relatório de estágio  

Quadro 8 – Caraterização geral das fases do estudo 

 

Seguidamente, faremos a descrição das técnicas e instrumentos de recolha de 

dados. 

 

5.3.2. Técnicas e instrumentos 

Para realizar o estudo, recorremos a determinadas técnicas de recolha de dados, 

tendo em conta que estas “[…] são um instrumento de trabalho que viabiliza a realização 

de uma pesquisa, um modo de se conseguir a efectivação do conjunto de operações em 

que consiste o método, com vista à verificação empírica [...]” (L. A. Pardal & Correia, 

1995, p. 48).  

Tratando-se de um estudo de caso, teríamos de recorrer a várias fontes de 

evidência (Yin, 2005), de modo a podermos fazer uma leitura triangular dos dados 

recolhidos. Essas diferentes fontes ajudaram a garantir a qualidade dos resultados, 

conferindo validade e fidelidade à investigação, e a compreender o caso em toda a sua 

complexidade (Amado & Freire, 2013; Cohen & Manion, 1980; G. Martins, 2006). De 

acordo com Gray (2004), apesar de os estudos de caso requererem a recolha de dados a 
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partir de diferentes fontes, para que o investigador não fique sobrecarregado com muitos 

dados, é importante que se mantenha focado nos objetivos da investigação.  

Assim, recolhemos dados a partir de:  

i) um inquérito por questionário e uma reflexão escrita individual final, para 

identificarmos as representações sobre colaboração (objetivos 1 e 2);  

ii) o fórum de discussão online Ortografias, para compreendermos como a 

colaboração poderia influenciar a construção de conhecimento didático sobre a 

abordagem da ortografia (objetivos 2 e 3);  

iii) os instrumentos didáticos elaborados pelos estudantes, englobando as 

planificações e o relatório de estágio, para percebermos o contributo desse 

conhecimento para a conceção de instrumentos didáticos centrados na abordagem 

da ortografia (objetivos 3 e 4). 

Daremos início à descrição do inquérito por questionário. 

 

5.3.2.1. Inquérito por questionário 

Como já foi referido anteriormente, com o inquérito por questionário, 

pretendíamos identificar as representações iniciais sobre colaboração dos participantes 

no estudo, ou seja, antes da sua participação no fórum de discussão online Ortografias.  

É comum utilizar-se o questionário em situações em que se pretende estudar um 

conjunto de indivíduos bastante alargado, enquanto representativo de uma população 

(Gray, 2004; Quivy & Campenhoudt, 1998), normalmente associado a uma abordagem 

quantitativa (Quivy & Campenhoudt, 1998). No nosso caso, não foram essas as 

justificações que nos levaram a adotar esta técnica, pois não tínhamos pretensão a 

selecionar uma amostra da população de estudantes de formação inicial, nem a nossa 

abordagem era quantitativa. Moveu-nos a impossibilidade de entrevistar todos os alunos 

da turma (cerca de 60). Por outro lado, tendo sido o questionário utilizado para identificar 

e caraterizar as representações dos estudantes sobre colaboração antes de participarem 

nos fóruns de discussão online específicos (em que se incluía o Ortografias), tivemos de o 

disponibilizar a toda a turma, pois não sabíamos quais deles iriam selecionar o 
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Ortografias. Para a nossa investigação, apenas recolhemos as respostas dadas pelos 

membros dos GT que optaram por participar no fórum Ortografias. 

O questionário era de administração direta (Quivy & Campenhoudt, 1998), pois 

eram os inquiridos a preenchê-lo, e foi disponibilizado online55, pelas vantagens que essa 

modalidade oferecia: “Web-based questionnaires offer many facilities for questionnaire 

design that are not available in traditional, paper-based formats, such as the use of drop-

down menus, pop-up instruction boxes and sophisticated skip patterns” (Gray, 2004, p. 

204). A estas vantagens, associava-se ainda: i) a possibilidade de preenchimento à 

distância, ii) a economia de tempo de resposta, iii) a geração automática dos dados em 

formato digital, o que tornava o seu tratamento e análise mais fácil e mais rápido, iv) e a 

poupança de material. 

Ao contrário do guião de entrevista, que se destina ao entrevistador e pode ser 

adaptado durante a realização da mesma, o inquérito por questionário destina-se ao 

respondente, pelo que as questões devem ser formuladas de forma clara e simples, de 

modo a serem interpretadas da mesma forma por todos os respondentes (Quivy & 

Campenhoudt, 1998). Tivémos essa preocupação, procurando evitar ambiguidades na sua 

interpretação: “Estas questões devem ser facilmente compreendidas, destituídas de 

ambiguidade e de duplos sentidos” (Albarello, 1997, p. 53). Para isso, procurámos, como 

defende Foddy (1996): i) definir claramente a informação que pretendíamos (no nosso 

caso, aceder às representações sobre colaboração dos participantes no estudo); ii) 

fornecer aos respondentes a informação solicitada, ou seja, formular perguntas que 

permitissem captar essas representações. 

Nesta linha, Amado (2013) defende que o questionário aberto, como era o deste 

estudo, quando se reporta à vida e sentimentos pessoais dos sujeitos, se constitui de 

grande validade na investigação qualitativa. Os inquiridos têm a possibilidade de exprimir 

livremente a sua opinião e a análise das suas respostas possibilita a deteção das suas “[...] 

perceções, experiência subjetiva e representações [...] acerca do tema em apreço” 

(Amado, 2013, p. 271).  

                                                           
55

 Esteve disponível em http://questionarios.staging.ua.pt/index.php?sid=27434&lang=pt 
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Procurando averiguar a precisão das perguntas formuladas, procedemos a um 

pré-teste: “A exigência de precisão conduz à necessidade de testar o questionário antes 

da sua administração” (L. A. Pardal & Correia, 1995, p. 63). Queríamos que este fosse 

claro e que todos os participantes respondessem a todas as questões propostas: 

“Judicious piloting will reduce the incidence of non-response to the questionnaire” (Gray, 

2004, p. 205).  

Para que as caraterísticas dos respondentes do pré-teste fossem análogas às dos 

participantes no estudo, contactámos o diretor de um outro curso de formação inicial a 

funcionar no Departamento de Educação da Universidade de Aveiro, no ano letivo de 

2010/2011, que se disponibilizou a solicitar aos estudantes que preenchessem o 

questionário disponibilizado online. Oito estudantes dessa turma preencheram-no e, face 

aos resultados obtidos, procedemos a ligeiras alterações em algumas questões56, de 

modo a torná-lo mais percetível. 

O questionário foi concebido no âmbito deste estudo, pela investigadora, com 

orientação da docente responsável pela UC - e orientadora deste estudo - e do 

coorientador. Uma vez que foi disponibilizado online a toda a turma de DLP57, nele 

figuravam algumas questões que saíam do âmbito dos nossos objetivos de investigação e 

que, por esse motivo, não foram incluídas no quadro abaixo, em que também figuram os 

objetivos formulados para cada questão colocada: 

 

Questões Objetivos 

Parte I 

1 e 2 
 
7, 8.3. 
9. a 10.1. 
11 a 12.1. 

Caraterizar os participantes relativamente ao género e à idade. 
Definir o perfil dos participantes relativamente a: 
- motivações para a frequência da formação inicial; 
- experiências profissionais em Educação e valores que lhes atribuíam; 
- expetativas em relação a DLP e vivências relevantes para a sua frequência. 

Parte II 

 
13 e 13.1. 
 
14 e 14.1. 
 

Identificar as representações dos participantes sobre colaboração, relativas: 
- às suas experiências colaborativas ao longo do percurso académico, bem como ao valor 
que lhes atribuíam; 
- à importância atribuída à colaboração entre professores no seu desenvolvimento 
profissional; 

                                                           
56 Cf. Anexo 2. 
57 Cf. Anexo 3. Recorde-se que no momento em que se disponibilizou o questionário a toda a turma, ainda 
não sabíamos que GT seriam o nosso estudo de caso. Os participantes foram selecionados de acordo com a 
sua opção por trabalhar no Ortografias, que ocorreu posteriormente ao preenchimento do questionário. 
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Questões Objetivos 

15 
16 e 16.1. 
18 e 18.1 
19 e 20 
21 
 
22 

- à definição de colaboração;  
- aos efeitos/consequências atribuídos à colaboração na aprendizagem dos alunos; 
- à adoção de trabalho colaborativo entre professores; 
- a fatores promotores/impeditivos da colaboração entre professores; 
- ao contributo da formação inicial para a adoção de trabalho colaborativo entre 
professores; 
- ao papel da web social na adoção de trabalho colaborativo. 

Quadro 9 – Objetivos das questões incluídas no questionário 

 

Como se pode depreender do quadro acima apresentado, o questionário estava 

dividido em duas secções, destinando-se a Parte I à caraterização dos respondentes e a 

Parte II à identificação das suas representações iniciais sobre colaboração. 

A reflexão escrita individual a entregar no final da frequência da UC tinha como 

objetivo identificar as representações finais dos participantes relativamente à 

colaboração, como se descreverá seguidamente. 

 

5.3.2.2. Reflexão escrita individual 

Com a reflexão escrita individual queríamos identificar as representações finais 

sobre colaboração dos participantes no estudo, após terem percorrido o Ortografias e 

concebido as planificações solicitadas.  

Queríamos que os estudantes extrapolassem o mero relato da experiência vivida e 

que atingissem um nível de reflexividade metapráxico, que os levaria a “[refletir] sobre o 

seu próprio papel no sucesso e/ou insucesso dos próprios factos e assim repensar-se, 

repensando a sua própria prática”, como descreve Sá-Chaves (2007b, p. 33). 

Pretendíamos, portanto, que fossem para além do senso-comum, como descreve Roldão 

(2008, p. 44): “Na acepção de senso-comum – que o próprio vocábulo reflexão, pelo seu 

uso corrente, ajuda a reforçar – a reflexão seria sinónimo de todo o acto espontâneo de 

comentário/descrição/constatação/valoração de alguma coisa que se realizou”. 

Incindindo sobre o percurso de formação, queríamos aceder a um momento de 

distanciamento, em que os estudantes formulariam hipóteses sobre essa vivência 

colaborativa, através da “[...] expressão livre das opiniões [...]” (Amado, 2013, p. 271) 

acerca de um mesmo tópico (Amado, 2013; Bogdan & Biklen, 1994). 
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Tratando-se de um instrumento utilizado na fase final do estudo, queríamos pôr em 

ação: 

[…] mecanismos de observação, de reflexão e de avaliação sistemáticas, quer ao 
nível dos resultados previstos e dos resultados encontrados, quer ao nível da 
procura de explicação para a discrepância entre uns e outros, que é como quem diz, 
ao nível da regulação dos processos, das expectativas, das relações, das linguagens, 
das acções e dos princípios que as regem. (Sá-Chaves, 2007a, p. 25). 
 

Deste modo, a análise dos dados recolhidos na reflexão escrita individual dos 

participantes no nosso estudo permitir-nos-iam compreender o modo como estes 

estudantes viam o seu percurso no fórum de discussão online e na conceção da 

planificação, procurando aceder, também, a um confronto entre as expetativas e as 

vivências destes sujeitos. 

A produção deste documento foi orientada por um guião58 concebido pela docente 

responsável pela UC, com a nossa colaboração. No quadro abaixo, figuram os objetivos 

formulados para cada tópico do guião (à exceção dos que saíam do âmbito da nossa 

investigação): 

 

Tópicos Objetivos 

 
A) 
 
B) 
C) 
 
D) 
G) 
 

Caraterizar as representações dos participantes sobre: 
- competências desenvolvidas e aprendizagens realizadas (suas, dos seus colegas de grupo 
e da turma a que pertence); 
- papel do trabalho colaborativo nas competências por si desenvolvidas; 
- papel do trabalho colaborativo na realização de aprendizagens ligadas à comunicação 
escrita; 
- contributo do recurso a fóruns para adotar trabalho colaborativo; 
- expetativas relativamente ao contributo da unidade curricular para o trabalho a 
desenvolver no seguimento do curso e na prática profissional futura. 

Quadro 10 – Objetivos dos tópicos orientadores da reflexão escrita individual final 

 

De seguida, faremos a descrição do fórum de discussão online intitulado 

Ortografias. 

 

5.3.2.3. Fórum de discussão online Ortografias  

Começamos por relembrar a finalidade das atividades propostas neste fórum de 

discussão online: desenvolver trabalho colaborativo para a construção de conhecimento 

                                                           
58

 Cf. Anexo 4. 
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didático sobre abordagem da ortografia, através da vivência de uma experiência 

educacional pelos grupos de futuros professores. Garrison e Anderson (2003, p. 13) 

atribuem vários objetivos à experiência educacional: “The first is to construct meaning 

(reconstruction of experience) from a personal perspective. The second is to refine and 

confirm this understanding collaboratively within a community of learners”. Estes autores 

consideram a experiência educacional, no Ensino Superior, como a melhor manifestação 

de um processo de comunicação colaborativa para construir significado e conhecimento 

significativo.  

O fórum de discussão online Ortografias foi especificamente construído para este 

estudo59. Para descrever a sua conceção e analisar os dados nele recolhidos, apoiámo-nos 

no modelo de Garrison et al. (2000)60. Esta opção surgiu da leitura flutuante e de uma 

análise preliminar dos dados recolhidos no Ortografias, cujo grande volume e riqueza 

requeriam uma orientação no seu tratamento e análise e ainda na interpretação dos 

resultados. Após termos pesquisado diferentes modelos de apoio à análise de dados 

recolhidos em ambientes como os fóruns de discussão online, em que se colabora para 

construir conhecimento, selecionámos especificamente este modelo por: 

- ter sido testado, fundamentado, desenvolvido e reconhecido, ao longo de mais de 

uma década, não só pelos seus criadores, como também por investigadores de diversas 

áreas, que têm apresentado as suas conclusões em encontros e revistas científicas com e 

sem peer review (Garrison et al., 2010; Onrubia & Engel, 2009); 

- se centrar na qualidade do discurso crítico e reflexivo, com recurso à escrita, o que 

se coaduna com o movimento comunicativo desenhado para o Ortografias; 

- descrever detalhadamente três elementos (presença social, presença cognitiva, 

presença de ensino) que emergem de atividades colaborativas, sendo que a presença de 

ensino e a presença cognitiva estiveram presentes, quer na conceção e organização do 

Ortografias, quer nos dados nele recolhidos; 

- considerar fundamental a presença de ensino para a consecução dos objetivos 

propostos “[...] from an educational perspective where a strong facilitator or monitor 

                                                           
59

 Os restantes fóruns disponibilizados aos outros grupos de trabalho da turma foram concebidos pela 
docente responsável pela UC de DLP, tendo seguido a mesma estrutura formulada para o Ortografias. 
60

 Este modelo foi descrito no Capítulo 3 – Era da web social e novos cenários educacionais, cf. secção 
3.3.2.2. 



218 
 

(usually a teacher) would be present to guide the discussion, diagnose 

misunderstandings, and negotiate meaning.” (Garrison et al., 2000, p. 94); no caso 

particular do Ortografias, esse elemento era importante e estava presente; 

- descrever a construção de conhecimento em fases progressivas (presença 

cognitiva), o que ia ao encontro da estrutura dada ao fórum de discussão online 

Ortografias, que procurava desencadear essas fases de discussão entre os estudantes. 

Começamos por apresentar a fase que antecedeu o início das atividades no fórum, 

recorrendo aos elementos presença de ensino e presença cognitiva do modelo adotado. 

No quadro seguinte, sintetizam-se esses elementos, categorias e indicadores:  

 

Elemento Categorias Indicadores 

Presença de ensino 
 
 
 
 
 
 
Presença de ensino 

Design curricular e organização Seleção da plataforma 
Calendarização das atividades 
Criação de materiais 
Comentários gerais sobre os conteúdos a 
serem tratados 
Estruturação dos conteúdos, dos métodos 
Definição e início dos tópicos de discussão 

Instrução direta Focagem da discussão 
Facilitação da reflexão e do discurso 
Integração de conhecimento de fontes 
diversificadas (manuais, artigos, fontes da 
internet) 
Resposta a preocupações técnicas 

 
Presença cognitiva 

Desencadeamento da discussão Estrutura do fórum de discussão online 
Ortografias Exploração 

Integração/Resolução 

Quadro 11 – Elementos, categorias e indicadores do modelo de Garrison et al. (2000) presentes na 
conceção do Ortografias 

 

O Ortografias foi concebido antes de conhecermos este modelo, mas essa fase de 

conceção coaduna-se com o elemento presença de ensino, que está associado ao 

desenho, facilitação e orientação de processos sociais e cognitivos de aprendizagem 

(Garrison et al., 2000; Garrison & Arbaugh, 2007), como veremos de seguida. 

 

A) Presença de ensino 

Das três atividades previstas no modelo (T. Anderson et al., 2001; Garrison & 

Anderson, 2003) para a presença de ensino, duas foram desenvolvidas antes da recolha 

de dados no fórum: design curricular e organização e instrução direta.  
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Relativamente ao design curricular e organização (T. Anderson et al., 2001; Garrison 

& Anderson, 2003), o modelo em que nos apoiámos propõe indicadores, alguns presentes 

na conceção do nosso fórum: seleção da ferramenta de comunicação, calendarização das 

atividades, criação de materiais, comentários gerais sobre os conteúdos a serem tratados, 

estruturação dos conteúdos e dos métodos e definição e início dos tópicos de discussão.  

Começando pela seleção da ferramenta de comunicação, apoiámo-nos em 

literatura da especialidade61 relativa às ferramentas da web social e selecionámos o 

fórum de discussão online, pois: 

- a comunicação apoia-se na produção/expressão escrita, logo é mais estruturada e 

mais atenta a outros posicionamentos e pontos de vista do que a comunicação oral, mais 

efémera e instantânea;  

- é uma ferramenta assíncrona, logo permite dispor de mais tempo para reflexão;  

- possibilita discussões online profundas e prolongadas, que favorecem a 

construção de conhecimento;   

- permite uma organização da discussão em temas (ou subfóruns) e em tópicos, 

bem como a anexação de ficheiros. 

Uma vez selecionada a ferramenta, foi feita uma pesquisa para selecionar a 

plataforma para alojar o fórum de discussão online Ortografias. Pretendíamos que esta 

obedecesse cumulativamente aos seguintes critérios: i) ser de acesso fácil, rápido, 

gratuito, na ótica do utilizador; ii) ser em língua portuguesa; iii) disponibilizar um espaço 

para nota de boas-vindas e descrição do fórum; iv) possibilitar a gestão fácil de 

permissões pelo administrador do fórum, para que os membros de cada grupo tivessem 

acesso, apenas, à discussão do seu grupo; v) possibilitar a criação de permissões 

diferentes para administrador (total controlo), participantes (resposta a tópicos, 

anexação e descarregamento de ficheiros, visualização, apenas, da discussão do grupo a 

que pertence) e pessoas não registadas (sem acesso); vi) permitir a organização dos 

participantes por grupos; vii) permitir a criação de subfóruns em função dos temas a 

discutir; viii) possibilitar a criação de tópicos dentro de temas (ou subfóruns de 

discussão); ix) possibilitar a transferência de todas as partes e tópicos planificados no 

                                                           
61

 Cf. Capítulo 3 – Era da web social e os novos cenários educacionais, secção 3.3. 
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guião do Ortografias, tornando-os visíveis à medida que as atividades da experiência 

educacional se fossem desenrolando62; x) possibilitar a anexação e descarregamento de 

ficheiros no próprio tópico ou resposta a tópico. 

  Na altura em que nos dedicámos a esta tarefa, a plataforma NING®63 cumpria 

todos estes requisitos. Porém, a partir de 15/05/2010, ou seja, a 6 meses do início da 

implementação da experiência educacional, passou a ter custos. Nessa medida, foi 

necessário pesquisar e selecionar outra plataforma que pudesse alojar o nosso fórum. 

Verificámos que nenhuma rede social disponível na altura oferecia as mesmas vantagens 

do NING®. Optámos, então, por procurar uma plataforma de fóruns de discussão e 

encontrámos o meu-forum.com. Selecionámo-la por cumprir todos os critérios que 

tínhamos estabelecido. 

Quanto à calendarização, as atividades no fórum de discussão online foram 

previstas para três sessões presenciais de quatro horas64 distribuídas por três semanas 

(no ano letivo de 2010/2011), tendo sido incluída mais uma sessão, no ano letivo de 

2011/201265. Houve, portanto, a preocupação de definir previamente as atividades, como 

defendem Palloff e Pratt (2005).  

No quadro seguinte, apresentamos uma síntese da organização dessas sessões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Dado que dispúnhamos de pouco tempo, não queríamos despendê-lo a inserir os subfóruns e tópicos à 
medida que a discussão ia avançando. Tudo o que já tinha sido planificado deveria ser integrado na 
plataforma, antes de as atividades se iniciarem. Deste modo, o administrador do Ortografias (a 
investigadora) ia tornando visível os tópicos à medida que a discussão ia evoluindo. 
63 Cf. www.ning.com  
64 Correspondia a três aulas da UC de DLP, onde se desenvolveu o estudo. 
65 A diferença entre o número de aulas disponibilizado nos dois anos letivos deveu-se à existência de um 
feriado. 



221 
 

Sessões  
Atividades Ano letivo 

2010/2011 
Ano letivo 
2011/2012 

Sessão 1 
23/11/2010 
 

Sessão 1 
15/11/2011 

1. Comunicação aos estudantes das linhas de orientação das sessões: 
- número de sessões, seu funcionamento presencial e não presencial; 
- possibilidade de esclarecimento de dúvidas nas sessões presenciais ou 
através de email ou mensagem privada no fórum. 
2. Apresentação do Ortografias: 
- seu funcionamento do ponto de vista técnico (início da sessão, como 
responder aos tópicos, como anexar e descarregar ficheiros); 
- sua estrutura (organização em três temas e em tópicos de discussão). 
3. Início das atividades. 
4. Esclarecimento de dúvidas. 

Sessão 2 
30/11/2010 

Sessão 2 
22/11/2011 

Decurso das atividades no Ortografias. 

Sessão 3 
07/12/2010 

Sessão 3 
29/11/2011 

- Sessão 4 
06/12/2011 

Quadro 12 – Calendarização das atividades do fórum de discussão online Ortografias 

 

Como é referido no quadro, na primeira sessão, eram comunicadas a todos os 

estudantes as linhas que orientavam as sessões em que deveriam percorrer o fórum e 

dada a conhecer a plataforma que o alojava. A investigadora apresentava o Ortografias, 

através da sua projeção, e os estudantes podiam ir acompanhando, a partir do seu 

computador portátil pessoal.  

No decurso dessa apresentação, os estudantes contactavam com o funcionamento 

do fórum, a organização em temas e tópicos de discussão e a dinâmica de 

funcionamento. Paralelamente, iam sendo feitos comentários gerais sobre os conteúdos 

com os quais iam contactar. Essa sessão inicial de esclarecimento é muito importante, 

como defendem os autores do modelo por nós adotado (T. Anderson et al., 2001, p. 6), já 

que os estudantes: “[…] need to have a sense of the “grand design” of the course and 

reassurance that participating in the learning activities will lead to attainment of their 

learning goals”.  

Depois da apresentação, os GT iniciavam as atividades e continuavam-nas nas 

sessões presenciais seguintes, sendo livres de, para além do fórum, comunicar oralmente 

ou trocar mensagens via email ou por chat, tal como defendem Anderson et al. (2001). 
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Preparámos o desenvolvimento das atividades, através da conceção de um guião 

para o fórum66. Esse material, a par da definição dos conteúdos, métodos e avaliação (que 

aqui se tem vindo e continuará a descrever), são outros indicadores do design curricular 

associado à presença de ensino (T. Anderson et al., 2001; Garrison & Anderson, 2003).  

A instrução direta estava também presente na conceção do fórum e correspondia à 

partilha de informação entre o docente (ou investigador) e os estudantes. Manifestou-se 

na troca de emails com os GT67, na organização sequencial do fórum (proporcionando aos 

estudantes uma linha orientadora da discussão, de modo a focá-la naquilo que 

efetivamente era relevante) e na disponibilização de documentos que continham revisão 

de literatura sobre o assunto em discussão, dando-lhes a oportunidade de contactarem 

com o pensamento de especialistas na área. Estes aspetos eram evidentes no guião do 

fórum, que foi desenhado tendo como princípio o que também defendem Garrison e 

Vaughan (2008, p. 92): “It must be clear that the teacher is there to facilitate, not to 

dominate the discussion”.  

O guião68 foi estruturado em três partes, como se representa na figura:  

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 8 – Estrutura do fórum de discussão online Ortografias 

 

À  Parte I correspondia o tema Sistema ortográfico do Português, à Parte II o tema 

Processo de ensino e aprendizagem e desenvolvimento da competência ortográfica e à 

Parte III o tema Estratégias didáticas centradas no desenvolvimento da competência 

ortográfica. Portanto, as duas primeiras partes serviam de enquadramento teórico à 

Parte III, em que os GT refletiam concretamente sobre estratégias e atividades didáticas.  

                                                           
66

 Cf. Anexo 5. Este guião será descrito com detalhe mais adiante. 
67

 Cf. anexo 7. 
68

 Cf. Anexo 5 para o guião e Anexo 6 para visualização do fórum disponibilizado online. 
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Esta organização baseou-se na estrutura dos módulos de formação do projeto ILTE 

(Intercomprehension in Language Teacher Education69), tendo a orientadora desta tese 

coordenado a conceção e implementação de um deles (Estratégias de Leitura e 

Intercompreensão) (C. M. Sá & Veiga, 2010). Estavam estruturados em atos, tendo os 

Atos I e II o objetivo de fornecer um enquadramento teórico e contextual relativo à 

temática específica de cada módulo em particular, para que os formandos pudessem 

fundamentar opções pedagógico-didáticas, que teriam lugar no Ato III. Esta mesma 

estrutura tinha a organização em três partes do Ortografias. 

Os atos estavam divididos em cenas, em que se desenvolviam diversas atividades, 

que podiam ter como trajeto momentos de reflexão individual, seguindo-se momentos de 

partilha com os membros do grupo e havendo, ainda, momentos de contacto e análise de 

materiais didáticos e de confronto com propostas apresentadas em textos teóricos. No 

Ortografias também se adotou este movimento nos tópicos lançados, como adiante 

descreveremos com mais detalhe. Havendo este movimento sequencial com vista ao 

desenvolvimento da colaboração para a construção de conhecimento didático, os GT 

apenas poderiam iniciar cada uma das partes e tópicos correspondentes, quando 

terminassem o(s) tópico(s) e parte(s) anterior(es), não podendo aceder, também, à área 

de discussão dos outros GT.  

Apesar de esta estrutura ter sido pensada para o Ortografias, antes de 

conhecermos o modelo de Garrison et al. (2000), verificámos que as fases em que o 

fórum estava organizado se coadunavam com a presença cognitiva daquele modelo. 

 

B) Presença cognitiva 

Antes de descrevermos com detalhe a estrutura do fórum, recorrendo à presença 

cognitiva, consideramos ser o momento de nos referirmos ao processo de validação da 

                                                           
69

 Este projeto esteve integrado no Programa Sócrates – Língua – Acção A e envolveu equipas de 6 países, 
estando a equipa portuguesa sediada na Universidade de Aveiro. Alguns dos seus objetivos envolviam a 
construção de módulos de formação de professores de Línguas para o desenvolvimento de conhecimento 
didático sobre intercompreensão em contextos de ensino e aprendizagem de línguas.  
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adequação deste elemento do modelo à descrição da estrutura do fórum e 

complementar à análise dos dados nele recolhidos70.  

Essa validação foi realizada através dos diferentes encontros científicos e 

publicações em que participámos, cujos artigos foram submetidos à apreciação de 

peritagem científica.  

O processo de validação da adequação do modelo adotado foi também realizado 

através de um painel de 11 juízes, constituído por investigadores doutorados e não 

doutorados especialistas da área da Didática de Línguas, alguns dos quais pertencentes ao 

CIDTFF, e estudantes do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino no 1º Ciclo do 

Ensino Básico, que, apesar de não terem participado no Ortografias, tinham seguido 

outros fóruns de discussão na UC de DLP71.   

Para isso72, a investigadora apresentou a este painel a estrutura do fórum 

Ortografias. Começou por apresentar a plataforma online, em que estão alojados todos 

os fóruns de DLP. Seguidamente, apresentou uma síntese das partes, tópicos e objetivos 

que constituem o Ortografias, bem como o modelo de análise adotado e a relação que se 

pode estabelecer entre a estrutura do fórum e esse modelo. Por último, distribuiu um 

documento com excertos fr posts da sua autoria e da dos estudantes e excertos de 

documentos produzidos por estes últimos, solicitando que lhes fosse associada uma fase 

do modelo. Verificou-se 72% de concordância entre a interpretação do painel e a nossa 

interpretação, que considerámos ser um resultado bastante satisfatório. 

É de referir que o modelo de Garrison et al. (2000, 2001) e Garrison e Anderson 

(2003) descreve a presença cognitiva como o elemento que favorece a construção e a 

confirmação de significados colaborativa e sustentadamente, através da reflexão e do 

discurso. A construção de conhecimento opera-se em quatro  fases (desencadeamento da 

discussão, exploração, integração e resolução73), que, no Ortografias, correspondem aos 

quatro tópicos de discussão de cada (sub)tema74, como se vê na figura seguinte: 

                                                           
70 A descrição da presença cognitiva na análise de dados será concretizada mais adiante na secção 5.4.3. 
deste capítulo. 
71 Lembramos que todos os fóruns tinham a estrutura do Ortografias. 
72

 Cf. Anexo 8. 
73

 A descrição detalhada pode ser encontrada no Capítulo 3 – Era da web social e novos cenários 
educacionais, secção 3.3.2.2. 
74

 Cf. Anexo 9. 
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Quadro 13 – Correspondência entre as fases do modelo adotado e os tópicos do fórum de discussão 
online Ortografias 

O fórum estava organizado num total de 20 tópicos, 12 dos quais eram 

apresentados na Parte I (3 subtemas com 4 tópicos cada). Cada uma das restantes partes 

apresentava quatro tópicos. Os tópicos de discussão correspondiam a atividades 

propostas aos GT, sendo algumas delas do tipo resolução de problemas, implicando o 

envolvimento dos estudantes, tal como defendem Garrison e Vaughan (2008). 

Ao primeiro tópico correspondia a fase inicial de desencadeamento da discussão, 

em que os GT deveriam refletir sobre um dado assunto, partindo de uma afirmação de 

um especialista na área, por nós selecionada. Queríamos que identificassem e 

reconhecessem a necessidade de refletir sobre o assunto a que a afirmação se referia. 

Para isso, era pedido aos estudantes para individualmente dizerem o que pensavam 

sobre o assunto em questão. 

Ao segundo tópico correspondia a fase intermédia, dita de exploração, em que os 

GT eram convidados a procurar informação relevante, resultante da discussão tida na 

fase anterior. Pretendíamos que explorassem o assunto/problema, colaborativamente, de 

forma aprofundada, para encontrarem consenso no grupo. O resultado dessa exploração 

Parte I 
 
 
 
Parte II 
 
Parte III 
 

Desencadeamento 
da discussão 
 (fase inicial) 
 

Exploração  
(fase intermédia) 
 

 
 
[para os GT 
descarregarem e 
completarem] 
 

 
 

 
[preenchido pelos GT e 
anexado ao fórum] 
 

Documento relativo 
às conceções do 
grupo 

 Integração 
 
 
 
 

 
 
 
[para os GT 
descarregarem, 
lerem e 
discutirem] 

Resolução 
 
 
 
 

 
 
 

[anexado pelo 
grupo] 

 

Documento 
dos autores 
de 
referência 

Documento 
do grupo 
reformulado 

Documento 
relativo às 
conceções do 
grupo 

Tópico 2 
Tópico 6 
Tópico 10 
 
Tópico 14 
 
Tópico 18 

Tópico 1 
Tópico 5 
Tópico 9 
 
Tópico 13 
 
Tópico 17 

Tópico 3 
Tópico 7 
Tópico 11 
 
Tópico 15 
 
Tópico 19 

Tópico 4 
Tópico 8 
Tópico 12 
 
Tópico 16 
 
Tópico 20 

(fase final) 
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deveria ser consignado pelo grupo num documento relativo às conceções do grupo, que 

disponibilizávamos no fórum e que os GT deveriam descarregar, completar e anexar ao 

tópico. 

Aos terceiro e quarto tópicos correspondia a fase final, dita de 

integração/resolução, que compreendia a associação de ideias e a criação de significado e 

de possíveis soluções. Alguns dos processos envolvidos nesta fase passavam pela 

integração de informação de várias fontes, como livros, artigos, experiência pessoal, 

reconstrução de ideias de outros, etc.. Para que os estudantes avançassem para esta fase, 

disponibilizávamos o documento dos autores de referência, apresentando teoria 

constituída com base em investigação de especialistas na área (tópico 3). Os GT 

descarregavam-no, liam-no e discutiam o seu conteúdo, confrontando a informação nele 

contida com a referida no seu documento das conceções do grupo. De seguida, pedíamos 

aos estudantes que reformulassem esse seu documento, em função da leitura crítica e da 

discussão em torno do documento dos autores de referência (tópico 4). Esse novo 

documento (documento reformulado do grupo) deveria ser anexado ao quarto tópico.  

Este novo conhecimento serviria de base para o desencadeamento de nova 

discussão que permitia passar da Parte I para a Parte II e da Parte II para a Parte III. 

Depois de terminarem a Parte III, os GT tinham algumas sessões para elaborarem 

colaborativamente uma planificação, que tinham vindo a esboçar, exterior e 

paralelamente ao fórum, devendo fundamentar as opções feitas no conhecimento nele 

coconstruído. Garrison et al. (2001) consideram que esta oportunidade de aplicação do 

conhecimento vai ao encontro do modelo que defendem. Essas planificações fazem parte 

dos instrumentos didáticos, que descrevemos em seguida.  

 

5.3.2.4. Instrumentos didáticos 

No âmbito do estudo, foram produzidos dois tipos de instrumentos didáticos: i) 

planificações, durante a frequência da UC de DLP, e ii) um relatório de estágio, no âmbito 

da UC de PPS, que teve como suporte o SIE e que seguidamente se descrevem. 
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A) Planificação no âmbito de DLP 

Com a análise das planificações concebidas pelos GT que participaram no estudo, 

pretendíamos compreender a relação entre a sua conceção e o conhecimento 

coconstruído no Ortografias. 

A docente responsável pela UC solicitou a todos os GT que elaborassem 

planificações centradas no tema do fórum em que tinham trabalhado. Para o efeito, 

disponibilizou um guião orientador75, tendo sido a doutoranda consultada. A conceção da 

planificação promovia a mobilização de aprendizagens concretizadas ao longo da UC e, 

genericamente, de todo o percurso formativo destes futuros profissionais da Educação.  

Sendo um importante instrumento didático, pretendia-se que fosse o mais 

completo possível. Por conseguinte, o guião orientador previa um conjunto de aspetos, 

alguns dos quais não foram objeto da nossa análise, para não nos desviarmos dos 

objetivos do estudo. Analisámos as atividades concebidas pelos GT que tinham 

participado no fórum Ortografias e a respetiva fundamentação teórica. 

No ano letivo de 2010/2011, foi pedido aos GT que planificassem apenas uma 

sessão. No ano letivo de 2011/2012, os GT deveriam planificar uma sequência de sessões. 

Esta alteração de um ano letivo para o outro foi decisão da docente responsável pela UC, 

que também orientou os GT que participaram no estudo para conceberem as 

planificações para os 3º ou 4º anos de escolaridade, para um período entre 60 e 90 

minutos. 

 

B) Relatório de estágio no âmbito de PPS e SIE 

 A análise do relatório de estágio deveria permitir-nos compreender a relação entre 

a sua conceção e o conhecimento coconstruído no Ortografias. 

Este relatório foi concebido no âmbito do SIE, sendo a intervenção didática 

implementada no âmbito da PPS76, no ano letivo de 2012/2013, numa turma do 3º ano do 

1º CEB de uma escola da região de Aveiro. Essa intervenção foi organizada em cinco 

sessões, em que a abordagem da ortografia surgia a partir da interação leitura-escrita. À 

semelhança do que aconteceu para as planificações, tendo em conta os objetivos do 

                                                           
75

 Cf. Anexo 10. 
76

 Recorde-se que esta estudante tinha sido membro do GT3 em DLP. 
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nosso estudo, apenas analisámos as atividades propostas no relatório e o seu 

enquadramento teórico. 

Nas secções seguintes, iremos descrever os dados recolhidos e as técnicas de 

tratamento e análise a que recorremos. 

   

5.4. Dados recolhidos e técnicas de tratamento e análise 

Para analisar os dados recolhidos, procedemos a uma análise de conteúdo, 

recorrendo ao programa de apoio à análise qualitativa QSR NVivo 9®. O Departamento de 

Educação da Universidade de Aveiro detinha uma licença para o laboratório77 que 

integrávamos, pelo que não procurámos outra ferramenta.  

Este programa auxilia na gestão, exploração, análise e interpretação de dados, 

provenientes de entrevistas, questionários, vídeos, imagens, mensagens de redes sociais, 

etc.. Deste modo, importámos os documentos que íamos analisar para o programa, 

organizámo-los e integrámos as unidades de registo em categorias, também criadas no 

programa. Este permitiu-nos construir árvores categoriais e agregar a informação nas 

categorias, que estavam organizadas hierarquicamente. Também nos possibilitou 

exportar esquemas com as relações categoriais, que serviram de base às diversas figuras 

que apresentamos nos capítulos de interpretação de resultados.  

Apesar destas potencialidades, a ferramenta não substitui o investigador, tal como 

se descreve na página do programa: “NVivo doesn’t do the thinking for you; it’s powerpul 

workspace helps you to explore your information, so you can focus on making new 

discoveries and better decision.” (QSR International, 2014, para. 3). Efetivamente, este 

tipo de software facilita tarefas mais mecânicas, mas não exclui a tomada de decisão do 

investigador. 

A análise incidiu, quer sobre os discursos dos participantes registados por escrito 

(respostas ao questionário, reflexão escrita individual e posts no fórum), quer sobre os 

documentos que tinham produzido (documentos dos grupos anexados ao fórum e 

instrumentos didáticos – planificação e relatório de estágio).  

                                                           
77

 Laboratório de Investigação em Educação em Português (LEIP). 
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Optámos pela análise de conteúdo, que, na linha do que defende Amado (2013), é 

adequada a investigações do tipo do nosso estudo, pois recolheram-se dados 

provenientes de um questionário, com perguntas abertas, e de composições, como a 

reflexão escrita individual, para captar as conceções, as crenças dos sujeitos sobre um 

aspeto particular.  

Nesse processo de análise, entendemos, como Hiernaux (1997, p. 157) que  

Os conteúdos, porém, não são nem os textos nem os discursos. São «o que existe 
dentro». Os textos e os discursos são «receptáculos», modos de expressão, 
manifestações. O objecto da análise de conteúdo não são estes, mas antes o que 
contêm. 
 

Procurando aceder a esse conteúdo, procedemos a uma codificação desses textos, ou 

seja, a uma redução dos dados, através da seleção e recorte de unidades e posterior 

agregação a categorias. Colocadas em diálogo permanente com os quadros teóricos e os 

objetivos do estudo, as categorias emergiram dos núcleos de sentido, ou seja, das 

unidades de registo (Bardin, 1979; Vala, 1989), a que correspondem segmentos 

determinados de conteúdo.   

Para partir à descoberta desses núcleos de sentido, procurámos sintomas (Garrison 

et al., 2001), índices (Bardin, 1979), indícios (Ginzburg, 1989), ou seja, dados que, à 

primeira vista, poderiam não ter importância, mas que forneceriam pistas para o 

conteúdo:  

O que caracteriza esse saber é a capacidade de, a partir de dados aparentemente 
negligenciáveis, remontar a uma realidade complexa não experimentável 
diretamente. (Ginzburg, 1989, p. 152). 
 

Portanto, queríamos atender aos vestígios, aos fragmentos, que nos permitissem aceder 

aos significados que os sujeitos conferiam à realidade, sem perder de vista que cada 

detalhe se integrava na sua totalidade. 

O processo de análise desenvolveu-se: i) numa primeira etapa, com base na 

descrição, ou seja, na “[...] enumeração das características do texto, resumida após 

tratamento [...]” (Bardin, 1979, p. 39); ii) depois, a partir da inferência, correspondente à 

passagem da fase de descrição para a fase de interpretação; iii) numa última etapa, com 

base na interpretação, ou seja, na procura da “[...] significação concedida a estas 
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características [...]” (Bardin, 1979, p. 39). Portanto, tratou-se de desmontar o discurso 

recolhido, produzindo um novo discurso, através da “[...] localização-atribuição de traços 

de significação, resultado de uma relação dinâmica entre as condições de produção do 

discurso a analisar e as condições de produção da análise”, como descreve Vala (1989, p. 

104). 

Este processo foi muito lento, recursivo e permanentemente informado pela 

literatura da especialidade, pelos dados em análise, pelos objetivos dos instrumentos de 

recolha de dados e da própria investigação no seu todo e, ainda, pela reflexão e discussão 

permanente com os orientadores e colegas. Este diálogo aconteceu durante todo o 

processo de análise de dados e também no período de redação da tese, quando se 

descrevia a interpretação dos resultados. 

No quadro abaixo, sintetizam-se os instrumentos de recolha de dados, os dados que 

cada um deles permitiu recolher, os objetivos a eles associados e os capítulos da tese em 

que se descrevem os resultados: 

 

Instrumentos de 
recolha 

Dados 
recolhidos 

Objetivos Capítulos em que se 
descrevem os 
resultados 

Questionário Respostas
78

 Caraterização dos participantes 
Identificação de representações 
iniciais sobre colaboração 

 
 
Capítulo 6 

Reflexão escrita 
individual 

Documentos 

escritos
79

 

Identificação de representações 
finais sobre colaboração 

Fórum de discussão 
online Ortografias 

Posts e 
documentos 
anexados ao 
fórum 

Ortografias
80

 

Caraterização da colaboração 
desenvolvida 
Caraterização do processo de 
coconstrução de conhecimento 
didático sobre a abordagem da 
ortografia 

 
 
Capítulo 7 

Planificação de 
sessões e relatório 
de estágio  

Documentos 

escritos
81

 

Caraterização dos instrumentos 
didáticos de abordagem da 
ortografia concebidos 

 
 
Capítulo 8 

Quadro 14 – Síntese dos instrumentos de recolha, dos dados recolhidos, dos objetivos e dos capítulos em 
que se descrevem os resultados 

 

Começaremos por descrever os dados relativos à caraterização dos participantes. 

                                                           
78

 Cf. Anexo 11. 
79

 Cf. Anexo 12. 
80

 Cf. Anexo 13. 
81

 Cf. Anexos 14 e 15. 
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5.4.1. Relativos à caraterização dos participantes 

Para caraterizarmos os participantes no estudo, analisámos as respostas dos 

estudantes à Parte I do questionário, com recurso às seguintes categorias e 

subcategorias82: 

 

Caraterização dos participantes 

Categorias Subcategorias 

Identificação pessoal Género 
Idade 

Motivações para frequentar a formação inicial de 
professores 

Licenciatura 
Mestrado 

Percurso profissional Experiências profissionais em Educação 
Outras experiências profissionais ou pessoais 

Quadro 15 – Categorias e subcategorias de análise relativas à caraterização dos participantes 

 

Para a identificação pessoal, tivemos em conta o género e a idade. Às motivações 

para frequentar a formação inicial de professores, associámos as categorias licenciatura e 

mestrado. Ao percurso profissional, associámos as experiências profissionais em 

Educação, ou seja, as vivências educativas que pudessem ter contribuído para o seu 

desenvolvimento profissional, e outras experiências profissionais ou pessoais, em que 

enquadrariam experiências de natureza diversificada, que considerassem poder 

contribuir para o seu desenvolvimento profissional. 

De seguida, referir-nos-emos aos dados que nos permitiram apurar as 

representações sobre colaboração. 

 

5.4.2. Relativas à colaboração  

Os dados recolhidos através do questionário e da reflexão escrita individual 

permitiram-nos identificar as representações sobre colaboração dos estudantes que 

participaram no estudo em dois momentos distintos do seu percurso em DLP: no início, 

através do questionário, e, no final, a partir da reflexão escrita individual. O termo 

representação refere-se aqui às ideias, crenças, pensamentos sobre colaboração, que é 

importante conhecer, porque: 

                                                           
82

 Cf. Anexo 11 para as respostas ao questionário e cf. anexo 16 para quadro de categorias, subcategorias e 
unidades de registo, relativos à caraterização dos participantes no estudo. 
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[...] o conhecimento do professor, aquilo que ele é, pensa e sente sobre a educação 
e sobre o ensino, a representação da profissão e da formação, são factores 
imprescindíveis para a compreensão do universo do sujeito a formar, uma vez que 
essas convicções interferem na sua actuação na escola e na forma como ensina. 
(Cunha, 2007, p. 29). 
 
Com a análise das respostas dadas ao questionário e através das reflexões escritas 

individuais, pretendíamos ler os indícios do modo como os participantes no estudo viam a 

colaboração. Não tínhamos qualquer pretensão a entrar no domínio da representação 

social, mas, apenas, perceber as pistas deixadas nos discursos dos estudantes sobre o que 

pensavam acerca da colaboração. No fundo, tratou-se de proceder a inferências a partir 

das proposições dos estudantes sobre aquilo que estes acreditavam fazer ou dever fazer 

(Rockeach, 1968). 

Começaremos pelas representações iniciais. 

 

5.4.2.1. Representações iniciais 

Para identificarmos as representações iniciais, analisámos as respostas dadas às 

perguntas incluídas na Parte II do questionário. Uma vez que foram recolhidas antes da 

participação no fórum de discussão online, denominámo-las de iniciais. 

No quadro abaixo, apresentam-se as categorias de análise e respetivas 

subcategorias83: 

 

Representações iniciais sobre colaboração 

Bloco temático Categorias Subcategorias 

Formação dos 
professores 

Contributos da formação de professores 
para promover a colaboração entre estes 

 
 
 

Experiências académicas colaborativas 
vividas pelos estudantes 

 
Utilização de ferramentas da web social 
para promover a colaboração na formação 
de professores 

Experiências colaborativas 
Incentivo à colaboração 
Desenvolvimento de 
competências/conhecimentos 
 
Identificação da experiência 
Relevância da experiência 

 
Processo colaborativo 
Finalidades da colaboração 
 
 
 

                                                           
83 Cf. Anexo 11 para as respostas ao questionário e Anexo 17 para o quadro de categorias, subcategorias e 
unidades de registo relativas às representações iniciais sobre colaboração. 
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Representações iniciais sobre colaboração 

Bloco temático Categorias Subcategorias 

Exercício da 
profissão 

Definição de colaboração 
 
 

Relevância da colaboração 
 
 
 
 

Efeitos da colaboração dos professores na 
aprendizagem dos alunos  

 
 
Condições favoráveis à adoção de práticas 
colaborativas  

 
 
 
Obstáculos à adoção de práticas 
colaborativas 

 
 
 

 

Processo colaborativo 
Finalidades da colaboração 

 
Formação de grupos 
colaborativos 
Processo colaborativo 
Finalidades da colaboração 

 
Decisões coletivas consensuais 
Implementação de práticas mais 
eficientes 

 
Formação inicial e/ou contínua 
Relações colegiais 
Regulação administrativa 
Iniciativas pessoais 

 
Individualismo 
Falta de formação 
Falta de preocupação com os 
alunos 
Regulação administrativa 
Ausência de relações colegiais 

Quadro 16 – Categorias e subcategorias de análise relativas às representações iniciais sobre colaboração 

A cada bloco temático correspondiam determinadas categorias e subcategorias: 

 

A) Formação dos professores  

 Neste bloco temático, incluímos as unidades de registo que remetiam para a 

formação inicial e/ou contínua de professores. Delas emergiram três categorias: i) 

contributos da formação de professores para promover a colaboração entre estes, ii) 

experiências académicas colaborativas vividas pelos estudantes e iii) utilização de 

ferramentas da web social para promover a colaboração na formação de professores.  

A primeira categoria reunia informação sobre contributos que a formação de 

professores poderia dar à adoção do trabalho colaborativo entre os professores, 

nomeadamente através de experiências colaborativas que o valorizassem, de incentivo à 

colaboração (Ponte, 2006; Roldão, 2000, 2005) e de desenvolvimento de 

competências/conhecimentos (Ponte, 2006; Roldão, 2000, 2005).  

Na segunda categoria, considerámos a identificação das experiências colaborativas 

vividas pelos estudantes ao longo do seu percurso académico anterior e a relevância que 

lhes atribuíam, o que vai ao encontro do que defendem vários autores (Nóvoa, 2009; 
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Ponte, 2006; Roldão, 2000, 2005; C. M. Sá, 2010; L. Santos et al., 2008) sobre a 

necessidade de promover experiências desta natureza, nomeadamente no âmbito da 

formação inicial.  

A terceira categoria coaduna-se com o recomendado por diferentes organismos e 

investigadores (Comission of the European Communities, 2007; Meirinhos & Osório, 

2006; Ministério da Educação, 2009; Steketee, 2005), relativamente à importância de, na 

formação inicial, se promover a utilização de ferramentas da web social para os futuros 

professores compreenderem as suas potencialidades para aprender, construir 

conhecimento e desenvolver competências. Esta categoria estava associada às seguintes 

subcategorias: 

i) processo colaborativo, ou seja, as caraterísticas que afloram durante o 

desenvolvimento da colaboração, tais como: a partilha, que envolve a troca de 

ideias, de práticas, de responsabilidade (Canário, 2008; Fullan & Hargreaves, 2001; 

Hernández, 2007; J. Á. Lima, 2002; Little, 1990; Roldão, 2007); a interação, que 

envolve o contacto entre pontos de vista (Li-nan & Jian-feng, 2010); a mutualidade, 

que envolve reciprocidade e troca (Hargreaves, 1998; Hernández, 2007); o diálogo, 

que envolve discussão (Alarcão, 2010; Fullan & Hargreaves, 2001); a abolição de 

barreiras físicas e temporais potenciada pela virtualidade (Tzeng et al., 2009); 

ii) finalidades da colaboração, ou seja, os objetivos, os resultados a atingir pelo 

grupo, tais como acesso a novas ideias, ou seja, novas formas de ver a realidade 

(Hernández, 2007; J. Á. Lima, 2002), e construção de conhecimento, que envolve a 

valorização do conhecimento coletivo para a melhoria das práticas (Alarcão, 2010; 

Hernández, 2007; J. Á. Lima, 2002; I. Martins, 2006). 

 

B) Exercício da profissão 

Este bloco refere-se à atividade profissional docente, que pode ser influenciada 

positivamente, quando é adotada a colaboração (Esteves, 2002; Peralta, 2002; Roldão, 

1999, 2007). A ela foram associadas as categorias: i) definição de colaboração, ii) 

relevância da colaboração, iii) efeitos da colaboração dos professores na aprendizagem 
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dos alunos, iv) condições à adoção de práticas colaborativas e v) obstáculos à adoção de 

práticas colaborativas. 

 Uma definição de colaboração entre professores envolve algumas dimensões que 

emergiram do discurso das estudantes:  

i) processo colaborativo, ou seja, as caraterísticas que conduzem ao 

desenvolvimento da colaboração, tais como: o trabalho conjunto e a mutualidade 

que envolvem reciprocidade e troca (Esteves, 2002; Fullan & Hargreaves, 2001; 

Hargreaves, 1998; Hernández, 2007); a partilha, que envolve a troca de ideias, de 

práticas, de responsabilidade (Canário, 2008; Fullan & Hargreaves, 2001; 

Hernández, 2007; J. Á. Lima, 2002; Little, 1990; Roldão, 2007); o aumento da 

capacidade de reflexão (Roldão, 2007); 

ii) finalidades da colaboração, ou seja, os objetivos e resultados que a colaboração 

permite alcançar, tais como: prossecução de uma finalidade comum, que envolve a 

concretização em conjunto de uma finalidade estabelecida entre pares (Darling-

Hammond & Richardson, 2009; Esteves, 2002; Fullan & Hargreaves, 2001; Gros, 

2004; Hargreaves et al., 2005; Hernández, 2007; Lieberman & Wood, 2002; Peralta, 

2002; Roldão, 1999, 2007; Rosenholtz, 1989); a construção de conhecimento, que 

envolve a valorização do conhecimento individual e coletivo para a melhoria das 

práticas individuais e coletivas (Alarcão, 2010; Hernández, 2007; J. Á. Lima, 2002; I. 

Martins, 2006); o desenvolvimento profissional, enquanto processo contínuo de 

evolução do professor na aquisição de um determinado perfil para o desempenho 

das suas funções (Hargreaves, 1998; Liston & Zeichner, 1991; Roldão, 2007; 

Zeichner, 2005); a melhoria das práticas (Alarcão, 2010; Hernández, 2007; J. Á. Lima, 

2002; I. Martins, 2006); a melhoria da aprendizagem dos alunos (Hargreaves, 1998). 

 Relativamente à relevância da colaboração entre professores, considerámos as 

subcategorias: 

i) formação de grupos colaborativos, ou seja, a organização dos professores para 

colaborar, passando, por exemplo, pela constituição/manutenção de redes de 

aprendizagem/conhecimento (Alarcão, 2010; Andrade, 2008; Illera, 2007; Wenger, 

1998); 
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ii) processo colaborativo, ou seja, caraterísticas que emergem do desenvolvimento 

da colaboração, tais como a partilha (Canário, 2008; Fullan & Hargreaves, 2001; 

Hernández, 2007; J. Á. Lima, 2002; Little, 1990; Roldão, 2007); 

iii) finalidades da colaboração, isto é, os objetivos e resultados que resultam do 

desenvolvimento da colaboração, tais como: acesso a novas ideias, ou seja, novas 

formas de ver a realidade (Hernández, 2007; J. Á. Lima, 2002); desenvolvimento 

profissional, ou seja, a evolução do professor ao longo do exercício da profissão 

(Hargreaves, 1998; Liston & Zeichner, 1991; Roldão, 2007; Zeichner, 2005); a 

melhoria da aprendizagem dos alunos (Hargreaves, 1998); a melhoria das práticas 

(Alarcão, 2010; Hernández, 2007; J. Á. Lima, 2002; I. Martins, 2006); e o 

conhecimento aprofundado dos alunos/escola e consequente articulação entre 

áreas curriculares (Hernández, 2007). 

No âmbito dos efeitos da colaboração dos professores na aprendizagem dos alunos 

(Darling-Hammond & Richardson, 2009; Hargreaves, 1998; Hernández, 2007; J. Á. Lima, 

2002), emergiram as subcategorias:  

i) decisões coletivas, que envolvem a discussão com vista à prossecução de 

consensos (Hernández, 2007); 

ii) implementação de práticas mais eficientes, que resultam da prática profissional 

ser discutida e planeada em conjunto (Darling-Hammond & Richardson, 2009; 

Hargreaves, 1998; J. Á. Lima, 2002). 

Quanto às condições favoráveis à adoção de práticas colaborativas entre 

professores, os discursos dos participantes apontaram para as seguintes subcategorias:  

i) formação, enquanto espaço privilegiado de promoção e vivência da colaboração 

(Capucho, 2009; Neto-Mendes, 2003);  

ii) relações colegiais, que envolvem uma associação espontânea entre os 

professores, o que pressupõe a aceitação do outro como diferente de si 

(Hargreaves, 1998; J. Á. Lima, 2002; Little, 1990);  

iii) regulação administrativa, que pode surgir por via impositiva (Fullan & 

Hargreaves, 1996; Hargreaves, 1998; Hernández, 2007) ou por via promotora (A. 

Williams et al., 2001);  
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iv) iniciativas pessoais dos professores para colaborar, que são bastante profícuas 

(Sawyer & Rimm-Kaufman, 2007). 

Relativamente aos obstáculos à adoção de práticas colaborativas entre professores, 

emergiram subcategorias como:  

i) individualismo, que envolve a resolução do professor de trabalhar 

individualmente, devido a diversos fatores (Bartolomeu, 2008; Capucho, 2009; 

Chagas, 2002; Fullan & Hargreaves, 2001; Hargreaves, 1998; Hernández, 2007; 

Pérez-Gómez, 2001; Perrenoud, 2002; Roldão, 2007; Sawyer & Rimm-Kaufman, 

2007);  

ii) falta de formação para colaborar, espaço onde os professores poderiam viver 

experiências colaborativas e ser incentivados a colaborar (Capucho, 2009; Neto-

Mendes, 2003);  

iii) falta de preocupação com os alunos;  

iv) regulação administrativa, por via dos documentos reguladores da reforma 

educativa;  

v) ausência de relações colegiais, que afastam os professores,  em vez de os 

aproximar espontaneamente para colaborar, aceitando o outro como diferente de 

si, dando origem a um ambiente escolar favorável (Formosinho, 2009c; Hargreaves, 

1998; J. Á. Lima, 2002; Little, 1990). 

De seguida, apresentaremos as categorias e subcategorias relativas às 

representações finais. 

 

5.4.2.2. Representações finais  

Com a expressão representações finais, queríamos reportar-nos ao momento 

posterior à participação dos estudantes no fórum de discussão online e à conceção da 

planificação. Esses dados foram recolhidos a partir da reflexão escrita individual final, em 

que os estudantes refletiam sobre o percurso na UC de DLP.  

De seguida, apresentamos o quadro das categorias e subcategorias de análise84: 

 

                                                           
84

 Cf. Anexo 11 para as respostas ao questionário e Anexo 18 para o quadro de categorias, subcategorias e 
unidades de registo, relativos às representações finais sobre colaboração. 
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Representações finais sobre colaboração 

Blocos temáticos Categorias Subcategorias 

Conhecimento 
didático 

 

Aprendizagens em didática da escrita  
 
 
 
 
 

 
DLP e prática profissional 

 
 

Processo de ensino e aprendizagem 
Conceção de episódios de ensino e 
aprendizagem 
Desenvolvimento da competência escrita 
Acordo Ortográfico 
Colaboração 
Conceção de episódios de ensino e 
aprendizagem 
Construção de conhecimentos 
Desenvolvimento profissional 
Desenvolvimento da colaboração 

Trabalho 
colaborativo 

Colaboração e desenvolvimento de 
competências 

 
Colaboração e didática da escrita  
 
 
Fóruns e colaboração 

Processo colaborativo 
Finalidades da colaboração 

 
Processo colaborativo 
Finalidades da colaboração 
 
Processo colaborativo 
Finalidades da colaboração 
Avaliação 

Quadro 17 – Categorias e subcategorias de análise relativas às representações finais sobre colaboração 

 

A cada bloco temático correspondiam determinadas categorias e subcategorias: 

A) Conhecimento didático 

A este bloco temático, associámos as categorias: i) aprendizagens em didática da 

escrita e ii) DLP e prática profissional.  

No âmbito das aprendizagens em didática da escrita, emergiram do discurso das 

participantes as seguintes subcategorias:  

i) processo de ensino e aprendizagem, ligado ao conhecimento didático que permite 

compreender o que esse processo envolve (Alarcão, 1991; Sá-Chaves & Alarcão, 

2000; Tavares, 1997);  

ii) conceção de episódios de ensino e aprendizagem, que resultam de conhecimento 

didático sobre a escrita (Pereira & Barbeiro, 2007; Pereira, 2001);  

iii) desenvolvimento da competência escrita, ou seja, a compreensão de toda a 

complexidade envolvida na aquisição e desenvolvimento desta competência, 

defendida por inúmeros investigadores, como referido no Capítulo 4;  

iv) Acordo Ortográfico (Assembleia da República, 1991);  

v) colaboração, caraterização realizada no Capítulo 2. 

No que respeita a DLP e prática profissional, emergiram as subcategorias: 
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i) conceção de episódios de ensino e aprendizagem, ligada à importância de saber 

conceber episódios didáticos, no quadro dos paradigmas epistemológicos das áreas 

de conhecimento e de opções pedagógicas e didáticas fundamentadas, sendo que 

essa aprendizagem começa logo na formação inicial (Alarcão, 1991; Pereira & 

Barbeiro, 2007; Pereira, 2001; C. M. Sá, 2009b; Sá-Chaves & Alarcão, 2000; Tavares, 

1997); 

ii) construção de conhecimentos, que a formação inicial promove, o que se 

pretende que aconteça de forma autónoma e colaborativa (Leitão & Alarcão, 2006; 

I. Martins, 2006; C. M. Sá, 2009b); 

iii) desenvolvimento profissional, pois a formação inicial é um espaço de 

desenvolvimento de saberes profissionais de análise crítico-reflexiva, de 

investigação e inovação pedagógicas (Leitão & Alarcão, 2006; I. Martins, 2006). 

iv) desenvolvimento da colaboração, ou seja, experiências de colaboração e de 

investigação, em que a prática profissional tem lugar de relevo e que são de 

extrema importância na formação inicial (Nóvoa, 2009; Ponte, 2005, 2006; Roldão, 

2000, 2005; C. M. Sá, 2010). 

 

B) Trabalho colaborativo 

 Aqui considerámos aquelas categorias que se referiam mais especificamente a 

aspetos relacionados com o exercício da profissão docente: i) colaboração e 

desenvolvimento de competências e ii) colaboração e didática da escrita.  

Da análise relativa à colaboração e desenvolvimento de competências, emergiram 

duas subcategorias: processo colaborativo e finalidades da colaboração.  

A primeira subcategoria incluía interações extragrupo e interações intragrupo, que 

envolviam o contacto entre pontos de vista (Li-nan & Jian-feng, 2010), a divisão de tarefas 

(típica da cooperação, pois o indivíduo participa na realização de uma subtarefa, 

associada a outras subtarefas, realizadas de forma isolada por outros elementos do 

grupo, compondo, no seu conjunto, uma tarefa mais global) (Boavida & Ponte, 2002; 

Canha & Alarcão, 2008; Coutinho & Junior, 2007a; Deaudelín & Nault, 2003; Harasim et 



240 
 

al., 1995; Meirinhos, 2006), e a motivação, que funciona como motor para a ação 

(Esteves, 2002; Hernández, 2007). 

A segunda subcategoria envolvia a prossecução de uma finalidade comum, que 

envolve a concretização em conjunto de uma finalidade estabelecida entre pares (Darling-

Hammond & Richardson, 2009; Esteves, 2002; Fullan & Hargreaves, 2001; Gros, 2004; 

Hargreaves et al., 2005; Hernández, 2007; Lieberman & Wood, 2002; Peralta, 2002; 

Roldão, 1999, 2007; Rosenholtz, 1989), o desenvolvimento profissional, enquanto 

processo contínuo de evolução do professor na aquisição de um determinado perfil para 

o desempenho das suas funções (Hargreaves, 1998; Liston & Zeichner, 1991; Roldão, 

2007; Zeichner, 2005), e o desenvolvimento do aluno, que resulta da melhoria da 

qualidade do ensino, logo promove a melhoria da aprendizagem dos alunos (Hargreaves, 

1998). 

À categoria colaboração e didática da escrita, associámos a influência da 

colaboração em aprendizagens ligadas ao ensino e aprendizagem da expressão/produção 

escrita. Do discurso das estudantes emergiram as subcategorias processo colaborativo e 

finalidades da colaboração. 

A primeira subcategoria incluía interações extragrupo e interações intragrupo, que 

envolviam o contacto entre pontos de vista de grupos diferentes e de membros de um 

grupo, respetivamente (Li-nan & Jian-feng, 2010). 

A segunda subcategoria referia-se à prossecução de uma finalidade comum, que 

envolve a concretização em conjunto de uma finalidade estabelecida entre pares (Darling-

Hammond & Richardson, 2009; Esteves, 2002; Fullan & Hargreaves, 2001; Gros, 2004; 

Hargreaves et al., 2005; Hernández, 2007; Lieberman & Wood, 2002; Peralta, 2002; 

Roldão, 1999, 2007; Rosenholtz, 1989), o desenvolvimento profissional do professor, 

enquanto processo contínuo de evolução deste na aquisição de um determinado perfil 

para o desempenho das suas funções (Hargreaves, 1998; Liston & Zeichner, 1991; Roldão, 

2007; Zeichner, 2005), e o desenvolvimento do aluno (Hargreaves, 1998). 

A categoria fóruns e colaboração referia-se ao contributo do recurso a fóruns de 

discussão online para o desenvolvimento da colaboração. Do seu discurso emergiram três 

subcategorias: processo colaborativo, finalidades da colaboração e avaliação.  
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Relativamente ao processo colaborativo, considerámos a modalidade de discussão, 

as interações intra e extragrupo e o respeito pelo outro (Henri & Lundgren-Cayrol, 2001; 

Marcoccia, 2004). No que concerne às finalidades da colaboração, considerámos os 

conhecimentos e as competências, que esta permite adquirir/desenvolver (Dennen, 

2005). Ao nível da avaliação, emergiram a relevância do fórum, a sua extensão, a 

motivação para participar, alerta para a necessidade de ter uma componente mais prática 

e o seu caráter inovador (Wang & Woo, 2007). 

Caraterizámos, também, a evolução das representações sobre colaboração, como 

apresentaremos em seguida. 

 

5.4.2.3. Evolução das representações sobre colaboração  

Para percebermos se tinha havido evolução entre as representações iniciais e as 

representações finais sobre colaboração, relacionámos entre si as categorias de análise 

utilizadas em cada uma das fases (inicial e final), como se pode verificar através do 

quadro: 

 

Representações sobre colaboração 

Representações iniciais Representações finais 

Formação inicial 

Contributos para a formação de professores  
Experiências académicas colaborativas 
Utilização de ferramentas das web social 

DLP e prática profissional  
Aprendizagens em didática da escrita 
Fóruns e colaboração 

Exercício da profissão 

Definição de colaboração 
Relevância da colaboração 
Condições/obstáculos à adoção de práticas 
colaborativas 
Efeitos da colaboração dos professores no 
desenvolvimento dos alunos 

Colaboração e desenvolvimento de competências 
Colaboração e didática da escrita 

 

Quadro 18 – Relação entre as categorias e subcategorias de análise relativas às representações iniciais e 
finais 

 

A cada bloco temático correspondiam determinadas categorias e subcategorias: 

 

A) Formação inicial 

A este bloco associámos categorias relativas às: 
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i) representações iniciais, ligadas aos contributos para a formação de professores, 

às experiências académicas colaborativas e à utilização de ferramentas da web 

social; 

ii) às representações finais, ligadas à relação entre a DLP e a prática profissional, às 

aprendizagens em didática da escrita e aos fóruns e colaboração.  

 

B) Exercício da profissão 

A este bloco associámos categorias relativas às: 

i) representações iniciais, ligadas à definição de colaboração entre professores, à 

relevância da colaboração, às condições/obstáculos à adoção de prátcias 

colaborativas e aos efeitos da colaboração dos professores no desenvolvimento dos 

alunos; 

ii) representações finais, ligadas à colaboração e desenvolvimento de competências, 

à colaboração e didática da escrita.  

 

Finalizada a descrição das categorias e subcategorias associadas às representações, 

cabe descrever as relativas ao desenvolvimento da colaboração na construção de 

conhecimento didático. 

 

5.4.3. Relativos ao desenvolvimento da colaboração na construção de conhecimento 

didático 

Os dados recolhidos através do fórum de discussão online Ortografias 

permitiram-nos compreender a relação entre o desenvolvimento da colaboração e a 

construção de conhecimento didático sobre a abordagem da ortografia.  

Cabe referir que a plataforma em que estava alojado o Ortografias foi 

descontinuada no final de dezembro de 2012, sem qualquer aviso prévio, o que nos fez 

perder todos os dados do ano letivo de 2011/2012. Os dados do ano letivo anterior já 

tinham sido retirados, antes deste acontecimento. Apesar do nosso esforço para reaver a 

informação disponível no Ortografias, através de vários contactos com os 

administradores da plataforma, sempre sem resposta, não conseguimos fazer qualquer 
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backup daqueles dados. Contactámos, então, o GT3, que tinha guardado o conteúdo dos 

seus posts e os documentos que tinha anexado ao fórum, para nos fornecer essa 

documentação. 

O corpus de análise para esta dimensão era constituído pelos posts dos membros de 

cada grupo e os documentos de grupo anexados ao fórum85. Para analisar esses dados, 

recorreu-se complementarmente ao modelo de Garrison et al. (2000), no que dizia 

respeito à presença cognitiva 86, a par do quadro teórico relativo à abordagem didática da 

ortografia. Por conseguinte, as categorias e subcategorias eram diferentes de tema para 

tema, mas as mesmas em cada uma das fases de coconstrução de conhecimento87, como 

abaixo descreveremos. 

 

A) Sistema ortográfico do Português 

Relativamente a este tema, os GT discutiram i) a complexidade do sistema 

ortográfico do Português, ii) a legitimidade das alterações ortográficas e iii) a natureza 

das alterações decorrentes do AO.  

À categoria complexidade do sistema ortográfico do Português, associámos as 

subcategorias: i) caraterísticas deste que o tornam complexo e ii) consequências para o 

ensino e aprendizagem da ortografia, como é representado no quadro seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85

 Cf. Anexo 13. 
86

 A validação da adequação da presença cognitiva foi realizada, conforme referido anteriormente na 
secção 5.3.2.3. 
87

 Cf. Anexo 19. 
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Presença cognitiva 

Conhecimento didático  
Sistema ortográfico do Português  

quanto à sua complexidade 

Fase Indicadores Categorias Subcategorias 

Fase inicial 
(Desencadeamento 
da discussão) 
 

Reconhecimento 
do problema 

Caraterísticas do 
sistema ortográfico 
do Português 
 
 
 
 
 
Consequências para o 
ensino e 
aprendizagem da 
ortografia 

Influências fonéticas externas 
Regras e exceções 
Correspondência grafema/fonema 
Dígrafos 
Acentos gráficos e diacríticos 
Consoantes mudas 
Variações 
 
Erros mais comuns 
Aprendizagem formal e progressiva 
 

Fase intermédia 
(Exploração) 

Seleção de 
informação 
relevante 

Fase final 
(Integração/ 
Resolução) 

Convergência de 
ideias  
Síntese 
Criação de 
possíveis 
soluções 
Aplicação de 
novas ideias 

Quadro 19 – Categorias e subcategorias de análise relativas à complexidade do sistema ortográfico do 
Português 

 

Relativamente às caraterísticas do sistema ortográfico do Português, considerámos 

os aspetos que o tornam complexo e que são transversais a muitas línguas (Barbeiro, 

2007; Cassany et al., 2000; Cassany, 1999; Centre Régional de Documentation 

Pédagogique de Champagne-Ardenne, 1993; Delgado-Martins et al., 1992; Duarte, 2000b, 

2001; Ferreiro, 1993; Jaffré, 1989; A. G. Morais, 2002; Rebelo et al., 2000):  

- influências fonéticas externas, decorrentes da aproximação global de culturas e 

pessoas, o que leva todas as línguas a sofrerem alterações provenientes de empréstimos, 

que, apesar de normalmente serem mais evidentes ao nível do léxico, têm, também, 

influência na fonética e, portanto, na grafia; 

- regras e exceções, que constituem o sistema ortográfico e que dificultam a sua 

apropriação; 

- correspondência grafema/fonema, nem sempre linear, que resulta em o mesmo 

grafema poder ser representado por mais do que um fonema e o mesmo fonema poder 

ser representado por mais do que um grafema; 

- dígrafos, que representam apenas um som, mas correspondem a dois grafemas; 

- acentos gráficos e diacríticos, que permitem especificar o valor dos grafemas; 
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- consoantes mudas, que, no caso do português, em certas palavras, são 

representadas pelo grafema <h>88; 

- variações, sejam elas dialetais, sociais ou individuais89, que correspondem a uma 

diversidade de realizações fonéticas, no interior das variedades nacionais (português de 

Portugal, português do Brasil, etc.), e que, na passagem para a escrita, podem gerar 

dificuldades, quando são diferentes da norma ortográfica convencionada. 

À categoria consequências para o ensino e aprendizagem da ortografia, nos 

primeiros anos de escolaridade, associámos as subcategorias (M. A. Martins & Niza, 

1998):   

- erros mais comuns dos alunos, decorrentes da complexidade do sistema 

ortográfico da língua portuguesa; 

- aprendizagem formal e progressiva, associada à complexidade do sistema 

ortográfico da língua,  que exige que o aluno se aproprie dele progressivamente, pelo que 

é necessário conceber uma planificação que não só leve em conta este aspeto, como seja 

adequada à realidade de cada turma e aluno. 

No que dizia respeito à legitimidade das alterações ortográficas, os GT 

apresentaram argumentos i) a favor e ii) contra, como é referido no quadro seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88

 Dado que, quando este estudo decorreu, estávamos a viver uma fase de transição da implementação do 
novo Acordo Ortográfico, ainda considerámos as consoantes mudas como em actor ou percepcionar. 
89

 Considerámos variações, no sentido atribuído por Mateus (2002, p. 7): “Começo por explicitar que utilizo 
o termo mudança para designar a variação no tempo, diacrónica ou histórica, e que, a par desta, o termo 
variação engloba as variedades nacionais, a variação dialectal no interior das variedades, a variação social 
ou diastrática e a variação individual correspondendo a diferentes situações de comunicação”. 
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Presença cognitiva 

Conhecimento didático 
Sistema ortográfico do Português  

quanto à legitimidade das alterações ortográficas 

Fase Indicadores Categorias Subcategorias 

Fase inicial 
(Desencadeamento 
da discussão) 
 

Reconhecimento 
do problema 

A favor 
 
 
 
 
Contra 

Simplificação 
Unificação 
Ensino e aprendizagem 
Evolução 
 

Fonte de dificuldades 

Fonte de despesas 

Ensino e aprendizagem 

Desvalorização da língua 

 

Fase intermédia 
(Exploração) 

Seleção de 
informação 
relevante 

Fase final 
(Integração/ 
Resolução) 

Convergência de 
ideias  
Síntese 
Criação de 
possíveis soluções 
Aplicação de novas 
ideias 

Quadro 20 – Categorias e subcategorias de análise relativas à legitimidade das alterações introduzidas 
pelo AO 

 

Relativamente às posições a favor, considerámos as subcategorias (Casteleiro & 

Correia, 2008): 

- simplificação, que corresponde a argumentos que mostram que as alterações 

ortográficas tinham como objetivo facilitar a grafia das palavras, aproximando-a da 

fonética; 

- unificação, que se refere à necessidade de aproximar a ortografia dos diferentes 

países e organizações internacionais de língua oficial portuguesa; 

- ensino e aprendizagem, que corresponde a uma preocupação em facilitar a 

aprendizagem da ortografia, tornando-a mais simples e próxima da oralidade e, também, 

para que o seu ensino e aprendizagem não seja diferente nos diferentes países lusófonos; 

- evolução, que se refere à mudança natural que ocorre em todas as línguas, por 

serem organismos vivos. 

Às posições contra o AO, associámos as subcategorias (Moura, 2008): 

- fonte de dificuldades, que corresponde a incertezas e à própria natureza das 

alterações que poderá dificultar a sua apropriação para aqueles que já conheciam as 

regras que serão alteradas; 
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- fonte de despesas, que se refere aos custos acarretados pela mudança dos 

documentos escritos com ortografia antiga para a nova ortografia; 

- ensino e aprendizagem, que corresponde às dificuldades eventualmente sentidas 

por quem está a ensinar e a aprender a ortografia da língua portuguesa e que conhecia 

uma forma ortográfica diferente; 

- desvalorização da língua, que se refere às alterações a um conjunto de palavras, 

cuja consequência será uma perda de valor para a língua.  

À natureza das alterações decorrentes do AO, correspondia a categoria aspetos 

alterados, como se apresenta no quadro: 

 

Presença cognitiva Conhecimento didático 
Sistema ortográfico do Português  

quanto à natureza das alterações ortográficas 

Fase Indicadores Categorias Subcategorias 

Fase inicial 
(Desencadeamento 
da discussão) 
 

Reconhecimento 
do problema 

Aspetos alterados 
 
 
 
 

Maiúsculas e minúsculas 
Hifenização 
Fonética 
Alfabeto 
Acentuação gráfica Fase intermédia 

(Exploração) 
Seleção de 
informação 
relevante 

Fase final 
(Integração/ 
Resolução) 

Convergência de 
ideias  
Síntese 
Criação de 
possíveis soluções 
Aplicação de 
novas ideias 

Quadro 21 – Categorias e subcategorias de análise relativas à natureza das alterações introduzidas pelo 
AO 

 

Relativamente aos aspetos alterados, considerámos as subcategorias (Casteleiro & 

Correia, 2008): 

- maiúsculas e minúsculas, que corresponde à obrigatoriedade do uso de inicial 

minúscula em algumas palavras que se escreviam com maiúscula e alargamento do uso 

opcional de minúsculas e maiúsculas; 

- hifenização, que corresponde à sistematização das regras de utilização do hífen, 

nomeadamente em palavras derivadas e compostas; 
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- fonética, que corresponde à adoção de um critério tendencialmente fonético, o 

que implica a supressão das consoantes mudas ou não articuladas, que a norma 

luso-africana conservava, por motivos de etimologia (exemplos: ação > ação, ótimo > 

ótimo); 

- alfabeto, que corresponde à introdução de três letras (k, w e y), nos nomes 

próprios e seus derivados, em unidades monetárias, em símbolos de uso internacional, 

em topónimos e derivados e em desportos; 

- acentuação gráfica, que corresponde às alterações de utilização do acento gráfico. 

 

B) Ensino e aprendizagem da ortografia e o seu papel no desenvolvimento da 

competência ortográfica 

 Relativamente a este tema, os estudantes discutiram i) o lugar da ortografia no 

processo de escrita e ii) os princípios essenciais a ter em conta na abordagem didática da 

ortografia, como se apresenta no quadro seguinte: 

 

 
Presença cognitiva 

Conhecimento didático 
Ensino e aprendizagem da ortografia e o seu papel no 

desenvolvimento da competência ortográfica 

Fase Indicadores Categorias Subcategorias 

Fase inicial 
(Desencadeamento 
da discussão) 
 

Reconhecimento 
do problema 

Lugar da ortografia 
no processo de 
escrita 
 
Princípios 
essenciais a ter em 
conta na 
abordagem didática 
da ortografia 
 
 
 
 
 
Papel do erro na 
aprendizagem e 
desenvolvimento 
da competência 
ortográfica 

Elemento integrante  
Elemento relevante 
Modos de atuação 
 
Valorização dos conhecimentos e 
competências neste domínio 
adquiridos antes da escolarização 
Fases da aprendizagem formal da 
ortografia 
Papel do erro na aprendizagem e 
desenvolvimento da competência 
ortográfica 
Necessidade de automatização 
 
Articulação entre o aprendido e 
eventuais lacunas  
Envolvimento do aluno no 
processo de aprendizagem 
Tipologia de erros 

Fase intermédia 
(Exploração) 

Seleção de 
informação 
relevante 

Fase final 
(Integração/ 
Resolução) 

Convergência de 
ideias  
Síntese 
Criação de possíveis 
soluções 
Aplicação de novas 
ideias 

Quadro 22 – Categorias e subcategorias de análise relativas ao ensino e aprendizagem da ortografia e o 
seu papel no desenvolvimento da competência ortográfica 
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Relativamente ao lugar da ortografia no processo de escrita, considerámos os 

aspetos que se referiam à sua relevância na produção de um texto compreensível e 

associámos as subcategorias (Barbeiro, 2007; Carvalho, 1999b; Cassany et al., 2000; 

Pereira & Barbeiro, 2007): 

- componente integrante, que corresponde ao facto de a ortografia fazer parte do 

processo de escrita, não podendo ser isolada dela; 

- componente relevante, que corresponde à necessidade de dominar o código 

ortográfico para produzir textos percetíveis;  

- modos de atuação, que corresponde ao papel desempenhado pela competência 

ortográfica na tomada de decisão, sobretudo relativa à reparação de falhas, durante o 

processo de escrita. 

No que diz respeito aos princípios essenciais a ter em conta na abordagem didática 

da ortografia, importantes para planificar o seu ensino e aprendizagem, considerámos as 

subcategorias: 

- valorização dos conhecimentos e competências neste domínio adquiridos antes da 

escolarização, correspondendo a aspetos que as crianças já compreendem antes de 

iniciarem a aprendizagem formal da ortografia (como a distinção entre um desenho e um 

texto escrito e a relação entre a função comunicativa da escrita e um determinado 

contexto) (Aleixo, 2005; Barbeiro, 1999, 2007; Carvalho, 1999b; Ferreiro & Teberosky, 

1986; Ferreiro, 2003; M. A. Martins & Niza, 1998; Mata, 1991; Rebelo et al., 2000; Ribera, 

2013; Teberosky & Ribera, 2004; Teberosky, 2001a); 

- fases da aprendizagem formal da ortografia, que correspondem à aquisição da 

ortografia em fases progressivas e interdependentes (Barbeiro, 2007); 

- necessidade de automatização, que corresponde ao domínio da ortografia para 

libertar recursos cognitivos para outras operações ligadas ao processo de escrita 

(Barbeiro, 2007; Carvalho, 1999b; Pereira & Barbeiro, 2007). 

Em relação ao papel do erro na aprendizagem e desenvolvimento da competência 

ortográfica, considerámos as subcategorias: 

- articulação entre o aprendido e eventuais lacunas, que corresponde a uma 

preocupação em identificar o que o aluno já domina e as suas dificuldades, a fim de se 
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encontrarem estratégias que permitam reforçar as competências adquiridas e conquistar 

novas competências (Barbeiro, 2007; A. G. Morais & Teberosky, 1994; M. G. L. C. Pinto, 

1997, 1998; Zorzi, 1998); 

- envolvimento do aluno no processo de aprendizagem, que corresponde a uma 

preocupação por parte do professor em envolver o aluno no processo de identificação do 

erro e de formas de superação das dificuldades (A. G. Morais & Teberosky, 1994); 

- tipologia de erros ortográficos, que corresponde à organização destes em 

categorias, enquanto estratégia para identificar dificuldades, registar a frequência dos 

erros, compreender que estes têm origens/causas distintas, classificá-los, fornecer aos 

alunos uma informação precisa sobre o seu desempenho e um instrumento de análise das 

suas próprias produções ou de outros, encontrar estratégias didáticas específicas para 

superar as dificuldades detetadas e melhorar o desempenho ortográfico (Amor, 1994; 

Barbeiro, 2007; Centre Régional de Documentation Pédagogique de Champagne-

Ardenne, 1993; Horta & Martins, 2004; Jaffré, 1989, 1990; A. G. Morais, 2002; Rio-Torto, 

2000; Ó. C. Sousa, 1999). 
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C) Estratégicas e atividades didáticas centradas no desenvolvimento da competência 

ortográfica 

 Relativamente a este tema, os estudantes discutiram i) estratégias didáticas e ii) 

atividades didáticas para o desenvolvimento da competência ortográfica em alunos do 1º 

CEB, como se apresenta no quadro seguinte: 

 

 
Presença cognitiva  

Conhecimento didático 
Estratégias e atividades didáticas centradas no 
desenvolvimento da competência ortográfica  

Fases Indicadores Categorias Subcategorias 

Fase inicial 
(Desencadeamento 
da discussão) 
 

Reconhecimento 
do problema 

Estratégias didáticas 
Atividades didáticas 

De orientação corretiva 
De orientação preventiva 
De atuação na vertente 
integradora 
De atuação na vertente 
metalinguística 
 
 

Fase intermédia 
(Exploração) 

Seleção de 
informação 
relevante 

Fase final 
(Integração/ 
Resolução) 

Convergência de 
ideias  
Síntese 
Criação de 
possíveis 
soluções 
Aplicação de 
novas ideias 

Quadro 23 – Categorias e subcategorias de análise relativas às estratégias e atividades didáticas 
centradas no desenvolvimento da competência ortográfica 

 

Relativamente às estratégias e atividades didáticas para desenvolver a competência 

ortográfica, considerámos (Barbeiro, 2007): 

- a orientação preventiva, que corresponde a uma planificação que pretende atuar 

antes de se detetarem dificuldades nos alunos; 

- a orientação corretiva, que corresponde ao recurso ao método indutivo 

(apresentação de regras ortográficas para serem memorizadas); 

- a atuação na vertente integradora, ou seja, quando se pretende atuar sobre 

outras componentes da escrita ou outras dimensões da língua; 

- a atuação na vertente metalinguística, para que o aluno descubra os critérios 

linguísticos associados ao sistema ortográfico da língua portuguesa. 

De seguida, iremos referir-nos aos dados relativos à conceção de instrumentos 

didáticos. 



252 
 

5.4.4. Relativos à conceção de instrumentos didáticos 

Para analisarmos os dados relativos à conceção de instrumentos didáticos, 

recolhemos as planificações elaboradas pelos GT, que tinham participado no fórum de 

discussão online Ortografias e, ainda, o relatório de estágio de uma estudante do GT3, 

centrado no ensino e aprendizagem da ortografia90. 

 

5.4.4.1. Planificações em DLP 

A análise das planificações produzidas pelos GT deveriam permitir-nos 

compreender a relação entre o conhecimento coconstruído no fórum Ortografias e a 

conceção deste documento. 

Como referimos na secção 5.3.4.1., relativa ao guião orientador da planificação, 

este abordava vários itens e mobilizava várias competências e conhecimentos, que não 

foram na sua totalidade objeto da nossa análise. De facto, o nosso estudo de caso 

integrava-se na UC de DLP, cujos conteúdos iam muito para além dos aspetos por nós 

estudados. Por conseguinte, respeitando os objetivos do estudo, fizemos incidir a análise 

sobre aspetos associados ao conhecimento coconstruído no fórum de discussão online, 

isto é, estratégias e atividades didáticas para o desenvolvimento da competência 

ortográfica nos alunos do 1º CEB, aspeto central das planificações destes estudantes. 

Analisámos, também, a fundamentação teórica das planificações, já que os GT que 

participaram no estudo se apoiaram no conhecimento coconstruído no fórum Ortografias 

para a sua elaboração.  

É, ainda, importante referir que, apesar de as planificações se terem centrado no 

desenvolvimento da competência ortográfica, os GT que participaram no nosso estudo 

tiveram a preocupação de a integrar no domínio da expressão escrita e até em fazê-la 

interagir com outros domínios da língua, como a oralidade e a leitura.  

A análise realizada dividiu-se em duas partes: a) uma relativa às atividades didáticas 

propostas e b) outra relativa à fundamentação teórica: 

 

                                                           
90

 Optámos por não integrar em anexo os quadros das categorias, pois adaptámo-los e inserimo-los no 
Capítulo 8 - Conceção de instrumentos didáticos para o desenvolvimento da competência ortográfica, em 
que se discutem os resultados. 
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A) Atividades didáticas 

Relativamente às atividades didáticas, considerámos duas categorias, que se 

traduzem em duas competências associadas ao domínio da expressão escrita, conforme 

proposto por Pereira e Barbeiro (2007, p. 5): 

- competência compositiva, ou seja, a competência relativa à forma de combinar 
expressões linguísticas para formar um texto; 
- competência ortográfica, ou seja, a competência relativa às normas que 
estabelecem a representação escrita das palavras da língua. [sublinhado nosso]. 
 

Tendo em conta os aspetos que queríamos estudar, excluímos a competência gráfica, 

ainda que esta seja, obviamente, convocada na produção de um texto escrito. 

 

B) Fundamentação teórica 

As planificações propostas pelos GT deveriam ser fundamentadas, quer tendo em 

conta documentos reguladores, quer conceitos-chave abordados no fórum Ortografias. A 

análise deste aspeto incidiu sobre a forma como os conceitos-chave trabalhados nas 

Partes I, II e III do fórum de discussão online Ortografias foram utilizados para 

fundamentar a planificação centrada no ensino e aprendizagem da ortografia.  

Na fundamentação teórica das suas planificações, os GT referiram três 

conceitos-chave, que tivemos em conta na análise: i) sistema ortográfico do Português, ii) 

princípios a ter em conta na aprendizagem da ortografia e iii) atividades didáticas para o 

desenvolvimento da competência ortográfica. Constituíram categorias de análise, às quais 

associámos as subcategorias apresentadas no quadro seguinte: 
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Categorias Subcategorias 

Sistema ortográfico do Português 
 
 
Princípios a ter em conta na 
aprendizagem da ortografia 
 
 
 
 
 
Atividades didáticas 

Caraterísticas do sistema ortográfico do Português 
Consequências para o ensino e aprendizagem da ortografia 
 
Valorização dos conhecimentos e competências adquiridos 
neste domínio 
Fases da aprendizagem formal da ortografia 
Papel do erro na aprendizagem e desenvolvimento da 
competência ortográfica 
Necessidade de automatização 
 
Vertente integradora, metalinguística e articulação 
integradora/metalinguística 
Orientação corretiva, articulação preventiva/corretiva e 
abordagens menos tradicionais 

Quadro 24 – Categorias e subcategorias presentes na análise da fundamentação teórica das planificações 

 

Remete-se a definição destas categorias e subcategorias para a secção relativa ao 

fórum de discussão online91. 

 

5.4.4.2. Intervenção didática na PPS e SIE 

Com a análise ao relatório de estágio, queríamos compreender a relação entre o 

conhecimento coconstruído no fórum Ortografias e a conceção e avaliação desta 

intervenção didática, no âmbito da qual foram concebidas, implementadas e avaliadas 

cinco sessões sequenciais, correspondendo cada uma delas a conjuntos de atividades, em 

que a ortografia surgia a partir da interação leitura-escrita. Analisámos: a) as atividades 

centradas na ortografia e b) o enquadramento teórico relativo a este assunto: 

 

A) Atividades didáticas 

Tendo em conta os objetivos do nosso estudo, analisámos quatro dessas atividades: 

produção colaborativa de um texto, ditado de palavras e expressões, jogos ortográficos e 

produção individual de segundo texto. Qualquer uma destas atividades estava integrada 

numa sequência de outras atividades, com objetivos diversificados.  

 

 

 

                                                           
91

 Cf. secção 5.4.3. do presente capítulo. 
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B) Enquadramento teórico 

Ao analisar o enquadramento teórico do relatório de estágio, focámo-nos nas 

referências aos conceitos e princípios abordados no fórum Ortografias. Também 

estabelecemos uma comparação entre esses aspetos abordados no relatório e o 

documento da fase final do grupo (GT3) a que a professora estagiária tinha pertencido, de 

modo a encontrar indícios de que esse conhecimento coconstruído tivesse servido de 

base para a conceção do enquadramento teórico do relatório de estágio. Para isso 

resgatámos o guião do fórum de discussão online Ortografias e procurámos identificar 

nele os aspetos tratados no relatório de estágio e, ainda, os resultados da análise 

realizada aos documentos finais do GT3 no fórum Ortografias. 

 

5.5. Sintetizando 

No presente capítulo, pretendíamos proceder a uma descrição tão detalhada 

quanto possível do estudo levado a cabo no âmbito do projeto de doutoramento, 

justificando as diferentes opções metodológicas assumidas, para que os três capítulos 

sequentes de discussão dos resultados pudessem ser, também, claros. 

Começámos por situar o estudo numa abordagem qualitativa e numa investigação 

de estudo de caso, descrevendo e justificando os critérios subjacentes à seleção dos 

participantes no estudo. A seguir, descrevemos as diferentes fases de recolha de dados, 

bem como as técnicas e instrumentos nela utilizados (inquérito por questionário, reflexão 

escrita individual, fórum de discussão online e instrumentos didáticos, como as 

planificações e o relatório de estágio). Seguimos com a descrição dos dados recolhidos e 

fundamentámos teoricamente as categorias e subcategorias resultantes da sua análise. 

 

5.5. Considerações finais 

Retomamos a citação de entrada da autoria de Boff, que defendia que ler traduzia 

uma interpretação de quem lia. Também a tarefa de um investigador é interpretar, mas 

essa interpretação deverá ser realizada à luz de quadros teóricos sustentados em revisão 

de literatura da especialidade. Procurando distanciar-nos dos nossos próprios 
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pré-conceitos, encetámos essa tarefa de análise de dados e interpretação dos resultados, 

cuja discussão apresentaremos nos capítulos seguintes. 

No Capítulo 6, discutiremos as representações sobre colaboração dos participantes 

no estudo. Seguidamente, no Capítulo 7, discutiremos o papel desempenhado pela 

colaboração na construção de conhecimento didático. No Capítulo 8, referir-nos-emos à 

conceção de instrumentos didáticos para o desenvolvimento da competência ortográfica. 

Por último, no Capítulo 9, faremos a reflexão final desta tese. 
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CAPÍTULO 6 – Representações sobre colaboração 

 

A participação é um dos requisitos fundamentais para o 
bom funcionamento de qualquer organização social, 
uma vez que implica um envolvimento pessoal no 
cumprimento dos objetivos e colaboração em tomadas 
de decisão que dizem respeito ao grupo e aos seus 
elementos. Em regra, estes estão animados por 
sentimentos de identificação, de pertença e por laços 
de solidariedade, levando-os, geralmente, a ajustar os 
seus comportamentos aos interesses colectivos. 
(Arroteia, 2008, p. 30). 

 

Neste capítulo, pretendemos caraterizar as representações sobre colaboração dos 

grupos de participantes no estudo, antes de participarem no fórum de discussão online 

Ortografias (através da análise das respostas dadas ao questionário) e depois desta 

participação (através da análise das respetivas reflexões escritas individuais). 

Em termos de organização, apresentaremos os resultados relativos: i) à 

caraterização dos participantes, ii) às representações iniciais, iii) às representações finais 

e iv) à evolução das representações sobre colaboração. No final do capítulo, 

apresentamos o diálogo dos resultados com a literatura e, ainda, algumas considerações 

finais.  

  

6.1. Caraterização dos participantes no estudo 

Nesta secção iremos proceder à interpretação e discussão dos resultados relativos à 

caraterização dos participantes no estudo92. Na figura seguinte, apresentam-se as 

categorias e subcategorias utilizadas para fazer esta análise93: 

 

 

 

 

 

                                                           
92 Relativamente à caraterização dos participantes no estudo, todas as citações dos estudantes que são aqui 
transcritas encontram-se nos Anexos 11 e 16. 
93

 Para uma descrição detalhada das mesmas, cf. Capítulo 5 – Descrição do estudo e da metodologia de 
investigação adotada, secção 5.4.1.  
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Figura 9 – Categorias e subcategorias de análise relativas à caraterização dos participantes 

 

Relativamente à sua identificação pessoal, os participantes eram todos do género 

feminino e a sua média de idades era de 24 anos, para o GT1, e de 21 anos para o GT3.  

No que diz respeito às informações sobre motivações para frequentar a formação 

inicial, apurámos aspetos associados i) à licenciatura e ii) ao mestrado. Todas as 

estudantes tinham frequentado a licenciatura em Educação Básica na Universidade de 

Aveiro.  

Quanto ao GT1, considerava a licenciatura como parte de um percurso de 

preparação para a função docente e como base para o mestrado. Também a via como 

uma oportunidade de adquirir e mais tarde aplicar conhecimentos: 

Espero que me tenha dado as bases suficientes para uma melhor aplicação dos 
conhecimentos na área da educação. (A1/GT1). 

 
As estudantes do GT3 entendiam a licenciatura como uma base para o mestrado e 

como uma parte do percurso de construção da função docente, como se vê no exemplo: 

[…] as interligações existentes, o encadeamento entre os dois ciclos até agora 
notório, penso que será vantajoso na medida que se está a fazer um trabalho 
contínuo que nos permite seguir uma lógica de pensamnto [sic] e conhecimento 
essencial. (B2/GT3). 
 

CARATERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Identificação 

pessoal 

Motivações para 

frequentar a 

formação inicial 

Percurso 

profissional 

Licenciatura 
Mestrado 

 

Experiências profissionais em 
Educação 
Outras experiências 
profissionais ou pessoais em 
Educação 

Género 
Idade 
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Quanto às motivações para frequentar o mestrado, para quase todas as estudantes 

dos dois grupos prendia-se com a possibilidade de profissionalização oferecida. Vejam-se 

alguns exemplos: 

Para poder exercer a profissão que quero, já que a licenciatura não é 
profissionalizante. (A2/GT1);  
 
Decidi inscrever-me neste mestrado pois este segue-se à licenciatura num carácter 
quase obrigatório, uma vez que é um mestrado profissionalizante é ele que me dará 
acesso à leccionação, isto é, permite-me exercer a profissão que elegi. (B1/GT3). 
 
 Ainda do ponto de vista da profissionalização, esta também surgia numa perspetiva 

de enriquecimento pessoal para o GT3: 

A Educação Pré-escolar é aquele que sempre fez parte dos meus planos 
profissionais. [...] vejo como uma mais-valia a componente do Ensino do 1º CEB, não 
só como forma de aumentar o leque de saídas profissionais como também como 
forma de enriquecer os meus conhecimentos. (B3/GT3).  
 
Apenas uma participante do GT1 considerou a aplicação de conhecimentos: 

Para melhor aplicação dos conhecimentos adquiridos nos anos anteriores 
(Licenciatura). (A1/GT1).  

 
Relativamente ao percurso profissional, queríamos apurar: i) as experiências 

profissionais em Educação e ii) outras experiências profissionais ou pessoais. Todos os 

membros do GT3 referiram experiências em ATL, de apoio e acompanhamento de 

crianças ou, ainda, projetos de intervenção educacional como experiências profissionais 

em Educação, mesmo não tendo sido trabalho docente, nem remunerado. Esta ideia 

podia ser indício de uma visão alargada de Educação. O GT1 teve alguma reserva em 

considerar essas mesmas experiências como educacionais, talvez por não envolverem 

serviço docente, optando por as classificar como experiências de outro tipo (outras 

experiências profissionais ou pessoais). 

Sintetizando a caraterização dos GT: 

i) os membros do GT1 tinham uma média de 24 anos de idade; viam a licenciatura 

como processo de construção da função docente, base para o mestrado e uma 

oportunidade de adquirir e mais tarde aplicar conhecimentos; viam no mestrado 
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uma oportunidade de profissionalização e aplicação de conhecimentos; davam 

indícios de ver a Educação como um espaço restrito à docência; 

ii) o GT3 tinha uma média de idades de 21 anos; via a licenciatura como uma base 

para o mestrado e uma parte do percurso de construção da função docente; via no 

mestrado uma oportunidade de profissionalização e enriquecimento pessoal; dava 

indícios de ver a Educação como um campo alargado. 

Caraterizados os participantes no estudo, apresentaremos as suas representações 

sobre colaboração. 

 

6.2. Representações sobre colaboração 

Nas secções seguintes iremos apresentar a interpretação dos resultados relativos às 

representações iniciais94, às representações finais95 e à evolução entre estas.  

 

6.2.1. Representações iniciais 

Recordamos o sistema categorial, já apresentado no capítulo anterior da 

metodologia96, mas agora sob a forma de figura: 

                                                           
94 Relativamente às representações iniciais, todas as citações dos estudantes que são aqui transcritas 
encontram-se nos Anexos 11 e 17. 
95 Relativamente às representações finais, todas as citações dos estudantes que são aqui transcritas 
encontram-se nos Anexos 12 e 18. 
96

 Para uma descrição detalhada, cf. Capítulo 5 – Descrição do estudo e da metodologia de investigação 
adotada, secção 5.4.2.1. 
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Figura 10 – Categorias e subcategorias de análise relativas às representações iniciais sobre colaboração

  

REPRESENTAÇÕES INICIAIS SOBRE COLABORAÇÃO 

Formação dos professores 

Definição de colaboração 

Relevância da colaboração 

Efeitos da colaboração dos professores na aprendizagem 
dos alunos 

Condições favoráveis à adoção de práticas colaborativas 
entre professores 

Obstáculos à adoção de práticas colaborativas entre 
professores  
 

 
 

Exercício da profissão 

Contributos da formação de professores para promover a 
colaboração  

Experiências académicas colaborativas vividas pelas 
estudantes 

Utilização de ferramentas da web social para promover a 
colaboração na formação de professores 
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Estruturámos as representações iniciais sobre colaboração em dois blocos 

temáticos, que constituem dois aspetos da vida dos professores que podem ser 

influenciados pela adoção da colaboração: a) formação dos professores e b) exercício da 

profissão docente.  

 

6.2.1.1. Formação dos professores 

Quanto à formação dos professores, considerámos: i) contributos da formação de 

professores para promover a colaboração, ii) experiências académicas colaborativas 

vividas pelas estudantes e iii) utilização de ferramentas da web social para promover a 

colaboração na formação de professores. 

No gráfico abaixo, apresentamos os resultados relativos aos contributos da 

formação de professores para promover a colaboração: 
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Gráfico 1 – Contributos da formação de professores para promover a colaboração 

 

Notámos a ausência de uma resposta por parte do GT1. As restantes estudantes 

consideraram que a formação inicial e/ou contínua poderia promover a colaboração, logo 

constituir um incentivo à colaboração: 

[...] porque com estas formações os professores são incitados a este tipo de 
trabalho.” (A2/GT1) 
 
[...] pode contribuir de maneira a incentivar e mostrar qual a importância deste 
trabalho colaborativo para os actuais docentes e futuros. (A3/GT1).  
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Apenas uma estudante do GT3 se referiu ao incentivo à colaboração. Todos os 

membros deste GT referiram o desenvolvimento de competências/conhecimentos, como 

no exemplo:  

[...] pode promover o trabalho colaborativo pois, enriquecendo-se o professor de 
forma individual, existe mais um motivo para a partilha do que se adquiriu de novo. 
(B3/GT3). 
 
Duas estudantes do GT3 referiram as experiências colaborativas: 

[...] pode contribuir para promover entre os eles o trabalho colaborativo na medida 
em que vão actualizando os seus conhecimentos, bem como as suas formas de 
leccionar, quebrando barreiras e impondo uma educação baseada neste tipo de 
trabalho. (B1/GT3). 
 
[...] permite-lhes adquirir novos conhecimentos e, consequentemente, faz com que 
se apercebam da globalidade actual no mundo de trabalho, que não dependemos 
exclusivamente de nós. o que permite que o trabalho colaborativo seja valorizado. 
(B2/GT3). 
 
No que toca às experiências académicas colaborativas, as estudantes do GT1 foram 

unânimes em afirmar que não tinham tido quaisquer experiências desta natureza. 

Lembramos que estas estudantes tinham, também, uma ideia de Educação muito restrita 

à docência. Com uma visão mais alargada de Educação, as estudantes do GT3 declararam 

que já tinham tido experiências colaborativas. É de referir que os membros dos dois GT 

tinham tido o mesmo percurso académico anterior, tendo frequentado a mesma 

licenciatura e estando inscritos no mesmo mestrado, na Universidade de Aveiro. Contudo, 

as suas perceções sobre essas experiências comuns eram diferentes. 

As estudantes do GT3 consideravam que os trabalhos de grupo realizados ao longo 

do seu percurso académico e o projeto final de licenciatura tinham permitido desenvolver 

trabalho colaborativo. Duas consideraram essas experiências muito relevantes e a outra 

considerou-as relevantes. As estudantes do GT1 tinham participado, também, em 

trabalhos de grupo e desenvolvido com colegas o projeto final de licenciatura, mas não 

consideraram estas experiências como colaborativas. Resta saber se estas discrepâncias 

nas respostas do GT1 em relação ao GT3 derivaram de não valorizarem a colaboração, 

não tendo, por isso, adotado essa modalidade, ou se os trabalhos tinham uma 

configuração que não apelava à participação colaborativa. 
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No Gráfico 2, apresentamos os resultados da análise relativa à utilização de 

ferramentas da web social para promover a colaboração na formação de professores: 
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Gráfico 2 – Utilização de ferramentas da web social para promover a colaboração na formação de 

professores 

 

A web social facilitava o processo colaborativo, porque envolvia situações de 

colaboração,  

i) no caso do GT1, como a partilha e a interação: 

[...] partilha de informação. (A1/GT1). 
 
[...] permitem as pesquisas e a interacção em chats que facilitam a comunicação e 
por sua vez o trabalho em conjunto. (A2/GT1). 
 
ii) no caso do GT3, a interação, a aproximação de pessoas e de lugares e a partilha: 

[...] a distância física é cada vez menos um entrave ao ensino e as ferramentas da 
web 2.0 são importantes porque facilitam a continuação desse trabalho mesmo que 
não seja de forma presencial. (B2/GT3). 
 
Por exemplo, o facebook (que atingiu dimensões mundiais) é um óptimo meio para 
a partilha de ideias, não só entre profissionais de uma determinada área como, 
também, para a partilha de ideias de alunos, pais e outros membros da sociedade. 
Este contributo pode ser essencial no que diz respeito ao trabalho colaborativo. 
(B3/GT3). 
 
Para o GT1, a web social também facilitava a concretização de finalidades da 

colaboração: “[...] dar a conhecer novos pontos de vista [...].” (A1/GT1). 

 

6.2.1.2. Exercício da profissão 

Relativamente ao exercício da profissão docente, considerámos i) a definição de 

colaboração, ii) a relevância da colaboração entre professores, iii) os efeitos da 
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colaboração dos professores na aprendizagem dos alunos, iv) as condições favoráveis à 

adoção de práticas colaborativas entre professores e v) os obstáculos à adoção de 

práticas colaborativas entre professores. 

Começamos pela definição de colaboração entre professores e apresentamo-la em 

termos de i) processo colaborativo e de ii) finalidades da colaboração: 
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Gráfico 3 – Definição de colaboração entre professores 

 

A leitura do gráfico mostra que o GT1 se centrou mais nas finalidades que o 

trabalho colaborativo permite alcançar, enquanto o GT3 privilegiou as caraterísticas do 

processo colaborativo. 

No quadro seguinte, apresentamos os argumentos associados a cada subcategoria: 

 

GT Processo colaborativo Finalidades da colaboração 

GT1 Trabalho conjunto Prossecução de uma finalidade comum 

GT3 Trabalho conjunto 
Mutualidade 
Partilha 
Reflexão 

Melhoria das práticas 
Melhoria da aprendizagem dos alunos 
Desenvolvimento profissional 

Quadro 25 – Argumentos dos GT para definir colaboração entre professores 

 

Para o GT1, a colaboração definia-se no trabalho conjunto (processo colaborativo) e 

na prossecução de uma finalidade comum (finalidades da colaboração). O GT3 

diversificou mais os seus argumentos, centrando-se no trabalho conjunto e na 

mutualidade, partilha e reflexão. Relativamente às finalidades, estas estudantes 

mencionaram o contributo para a superação das dificuldades e, portanto, melhoria das 

práticas e da aprendizagem dos alunos e desenvolvimento profissional.  



266 
 

Em suma, ambos os GT reconheceram que o recurso a esta modalidade só podia 

trazer resultados muito positivos, tendo sublinhado a relevância da colaboração entre 

professores, mas as justificações apresentadas variaram, conforme se pode ver no gráfico 

seguinte: 
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Gráfico 4 – Relevância da colaboração entre professores 

 

As estudantes centraram-se mais em argumentos associados às finalidades da 

colaboração. No quadro seguinte, apresentamos os argumentos associados a cada 

subcategoria: 

 

GT Formação de grupos 
colaborativos 

Processo colaborativo Finalidades da colaboração 

GT1 
 

 
 

Partilha 
 

Conhecimento mais aprofundado dos 
alunos/escola 
Acesso a novas ideias 
Melhoria das práticas 
Melhoria da aprendizagem dos alunos 
Desenvolvimento profissional 

GT3 Constituição/ 
manutenção de redes 
de aprendizagem/ 
conhecimento 

 Conhecimento mais aprofundado dos 
alunos/escola 
Articulação entre áreas curriculares 
Desenvolvimento profissional 
Acesso a novas ideias 
Melhoria das práticas 

Quadro 26 – Argumentos dos GT para atribuir relevância à colaboração entre professores 

 

A sua leitura revela-nos que os argumentos apresentados pelas estudantes eram 

muito variados e de grande relevância, o que revela uma reflexão prévia sobre esta 

questão.  

O GT3 enfatizou a constituição e manutenção de redes de aprendizagem e 

conhecimento, que se prende com a formação espontânea de grupos de professores para 
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colaborar. Também referiu o conhecimento mais aprofundado dos alunos e da escola, a 

articulação entre áreas curriculares, o desenvolvimento profissional, o acesso a novas 

ideias e a melhoria das práticas. 

O GT1 centrou-se na partilha durante o processo colaborativo, para aprofundar 

conhecimento relativos aos alunos e à própria escola, para aceder a novas ideias, para 

melhorar as práticas e a aprendizagem dos alunos e para prosseguir o desenvolvimento 

profissional. 

Todas as estudantes concordaram que haveria efeitos da colaboração dos 

professores na aprendizagem dos alunos, usando argumentos apresentados no gráfico 

seguinte: 
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Gráfico 5 – Efeitos da colaboração dos professores na aprendizagem dos alunos 

 

O GT1 considerou as decisões coletivas consensuais e a implementação de práticas 

mais eficientes: 

Porque um professor que não saiba o problema de uma criança, se à partida já o 
souber através de outro professor poderá aplicar estratégias ou técnicas para 
minimizar esse problema. (A1/GT1). 
 
[...] porque nesse trabalho há diferentes pontos de vista que permitem um melhor 
ensino para a criança. (A2/GT1). 
 
Tem bastantes efeitos/consequências na aprendizagem dos alunos porque se cada 
professor trabalhar por si, os alunos posteriormente só irão conseguir apreender o 
que para aquele(a) professor(a) tem relevância e interesse. Enquanto que se os(as) 
professores(as) trabalharem colaborativamente, os alunos irão conseguir apreender 
nao [sic] só uma perspectiva individual como muitas outras adquiridas pelo(a) 
professor(a) anteriormente debatidas com os outros(as) professores(as). (A3/GT1). 
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O GT3 considerou as decisões coletivas consensuais, que concorrem para a 

implementação de práticas mais eficientes:  

[...] uma vez que permite ao docente melhorar a sua forma de leccionar, possibilita o 
aluno a [sic] ter uma aprendizagem de qualidade, focada cada vez mais na 
construção individual do seu próprio conhecimento. (B1/GT3). 
 
[...] ao se conhecer melhor o público-alvo para o qual se trabalha é mais fácil 
adoptar estratégias que vão ao encontro das suas dificuldades. (B2/GT3). 
 
[...] se o trabalho for em conjunto, mais fácil será de encontrar formas de o aluno 
desenvolver competências construindo o conhecimento pretendido, alcançando 
assim sucesso escolar. (B3/GT3).    
 
Estas respostas revelavam que as estudantes já tinham algumas ideias sobre a 

pertinência da colaboração (ainda que instáveis em algumas delas, a avaliar pelos 

discursos contraditórios). Lembramos que o GT1 não apontou experiências colaborativas 

e que via a Educação como um campo confinado à docência, o que entrava em 

contradição com estes argumentos relativos aos efeitos da colaboração. O GT3 produziu 

um discurso mais coerente.  

No que diz respeito às condições favoráveis à adoção de práticas colaborativas, 

apresentamos o gráfico seguinte: 
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Gráfico 6 – Condições favoráveis à adoção de práticas colaborativas 

 

O GT1 considerou a necessidade de formação, a promoção e fortalecimento das 

relações colegiais e a regulação por via administrativa. Vejam-se os exemplos: 

[...] as acções de formação e a formação contínua. (A2/GT1). 
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Novas formações que evidenciem o quanto essa colaboração é importante quer 
entre docentes quer entre docentes e alunos. Que as planificações das instituições 
quer a longo como a média prazo tenham de ser realizadas em trabalho 
colaborativo e nao [sic] individual e, que [...] seja cada ez [sic] mais exigido. 
(A3/GT1). 
 
O GT3 referiu que essas condições passavam pela promoção e fortalecimento das 

relações colegiais, pela regulação administrativa, nomeadamente a partir dos 

documentos reguladores, e pelas iniciativas pessoais dos professores: 

Penso que existem alguns factores fundamentais para a colaboração entre docentes 
tais como: um bom ambiente entre os vários agentes da educação, disponibilidade 
para ouvir a opinião de todos e respeito e confiança entre si. (B1/GT3). 
 
Os docentes serem da mesma área de conhecimento e possuírem os mesmos (ou 
parecidos) métodos de trabalho. (B2/GT3). 
 
Além do Currículo Nacional do Ensino Básico e outros documentos de apoio 
(Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar, Programas, etc.) existem 
outros factores que facilitam, nomeadamente, a busca do melhor para si e para os 
seus alunos e o desenvolvimento de projectos na escola. (B3/GT3). 
 
Tal como referi anteriormente, cada vez mais o trabalho colaborativo é valorizado 
face ao trabalho individual e isso reflecte-se: • No facto de Educadores de 
Infância/Professores se reunirem indo ao encontro de actividades que desenvolvam 
as competências pretendidas.• De docentes se reunirem, por exemplo, para a 
execução de Brochuras que apresentem estratégias/actividades para trabalhar 
determinados temas junto dos mais novos. (B3/GT3).    
 
O GT1 destacou a formação para a colaboração e a regulação administrativa, 

enquanto forma de imposição da colaboração. No entanto, enfatizou, também, a 

importância de relações colegiais. O GT3 fez incidir os seus argumentos no fortalecimento 

das relações colegiais, que, como sabemos, é um fator essencial para que os professores 

colaborem efetivamente. Se o docente não se relacionar com os pares e outros agentes, 

se não sentir confiança neles e disponibilidade, dificilmente trabalhará 

colaborativamente. 

As inquiridas concordaram que se verificava ausência de colaboração docente (à 

exceção de um elemento do GT3, que considerou que nem sempre isso acontecia). 

Apresentaram alguns obstáculos à adoção de práticas colaborativas entre professores, 

como se pode ver no gráfico abaixo: 
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Gráfico 7 – Obstáculos à adoção de práticas colaborativas entre professores 

 

O GT1 referiu-se ao individualismo, à falta de formação relacionada com esse tipo 

de trabalho, à falta de preocupação com os alunos e à regulação administrativa, que 

envolvia o recurso a documentos reguladores e a operacionalização da reforma educativa 

nas instituições: 

[…] os professores estão habituados a trabalhar sozinhos. (A2/GT1). 
 
As instituições continuarem a permitir que esse trabalho individual seja tanto [sic] 
recorrente entre os docentes. (A3/GT1). 
 
[...] actualmente se incentiva ao trabalho colaborativo na formaçao [sic] de 
professores(as) e se revela a importância deste trabalho. Anteriormente 
incentivava-se a ser cada um por si. (A3/GT1). 
 
[...] ha [sic] muito trabalho a fazer. Seria talvez importante fazer uma série de 
formações com vista a promovar [sic] o trabalho colaborativo. (A2/GT1). 
 
[...] estão mais interessados em despejar a matéria e não nas dificuldades das 
crianças.” (A1/GT1). 
 
[...] a avaliação dos professores [...]. (A2/GT1). 
 
[...] o facto de trabalharem para objectivos diferentes [...]. (A1/GT1). 
 
O GT3 referiu-se à falta de formação adequada, pois não se tem promovido a 

colaboração na formação de professores, e à ausência de relações colegiais, quer por 

ausência de uma cultura colaborativa, quer por inadaptação ao outro: 
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Já presenciei unidades curriculares onde este trabalho colaborativo não existia o que 
prejudicava de certa forma os alunos. (B1/GT3). 
 
[...] presencia-se, infelizmente, as parcerias entre docentes que não funcionam e 
que, automaticamente, colocam problemas aos alunos na medida em que não 
sabem com quais dos docentes contactar. (B2/GT3). 
 
[...] um mau ambiente, falta de disponibilidade e atenção para ouvir a opinião dos 
demais e falta de respeito e confiança entre si. (B1/GT3). 
 
[...] formas diferentes de trabalhar, ideias opostas, grupos alvo diferentes, podem 
criar obstáculos no que diz respeito ao trabalho colaborativo. (B3/GT3).  
 
De uma forma geral, as estudantes evidenciaram uma reflexão bastante relevante 

sobre fatores que tendem a impedir a colaboração. Por parte do GT1, sobressaía mais um 

sentido impositivo da colaboração, através de regulação administrativa. O GT3 incidiu 

mais sobre a ausência de relações colegiais, que poderão passar, por exemplo, pela falta 

de abertura ao outro. 

Cabe proceder a uma síntese dos resultados. 

 

6.2.1.3. Síntese 

Referimos que as estudantes do GT1 apresentavam (teoricamente) argumentos a 

favor da colaboração e (na prática) não viam essas vantagens, pois consideravam que não 

tinham vivido momentos colaborativos na sua formação e pareciam crer que a 

colaboração deveria ser imposta a estudantes e professores. 

Para o GT3 a formação inicial e/ou contínua era vista como um espaço privilegiado 

para promover a colaboração, por veicular experiências colaborativas e desenvolver 

competências e conhecimentos, que levam os docentes a colaborar. Evidenciámos, 

também, o facto de as estudantes do GT3 terem referido experiências académicas 

colaborativas importantes vividas ao longo do seu percurso académico e pessoal, que, 

genericamente, consideravam relevantes. Este GT referiu, também, que as ferramentas 

da web social são um mecanismo facilitador de desenvolvimento da colaboração. A 

análise feita revelou igualmente que consideravam que a colaboração envolvia um 

processo, que fazia dessa modalidade uma condição sine qua non para atingir 

determinadas finalidades, essenciais para o desenvolvimento dos professores e dos 
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alunos, com um impacte marcante na melhoria da Educação. Os seus argumentos eram 

diversificados e bastante consistentes, o que mostrava uma reflexão já bastante profunda 

sobre este tema. Referiram, também, que a ausência de colaboração entre os docentes 

resulta do facto de i) não existir uma cultura colaborativa sólida, apesar de se ter vindo a 

fazer da colaboração o estandarte das modalidades de trabalho modernas e mais 

vantajosas, ou de ii) nem sempre ser pacífica a adaptação ao outro. Deste modo, um bom 

ambiente escolar, a progressiva aproximação e consequente identificação entre docentes 

com aspetos comuns e a vontade em melhorar o seu desempenho e o dos alunos são 

fatores promotores da colaboração.  

De seguida, apresentamos a discussão dos resultados, relativos às representações 

finais das mesmas estudantes. 

 

6.2.2. Representações finais 

Recordamos o sistema categorial, já apresentado no capítulo anterior da 

metodologia97, mas agora sob a forma de figura: 

                                                           
97 Para uma descrição detalhada das mesmas, cf. Capítulo 5 – Descrição do estudo e da metodologia de 
investigação adotada, secção 5.4.2.2. 
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Figura 11 – Categorias e subcategorias de análise relativas às representações finais sobre colaboração
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Relativamente às representações finais sobre colaboração, estruturámos a sua 

apresentação em dois blocos temáticos: a) conhecimento didático e b) exercício da 

profissão. 

 

6.2.2.1. Conhecimento didático 

Começamos pelo conhecimento didático, em que nos referiremos a i) 

aprendizagens em didática da escrita e ii) DLP e prática profissional. 

Do discurso dos GT, emergiram diversos aspetos relacionados com aprendizagens 

em didática da escrita, que apresentamos no gráfico abaixo: 
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Gráfico 8 – Aprendizagens em didática da escrita 

 

As estudantes do GT1 valorizaram as aprendizagens relativas: 

i) à colaboração: 

O trabalho colaborativo não só é importante na educação como em toda a nossa 
vida em sociedade. A abertura a novas ideias, a comunicação que se estabelece no 
grupo e o trabalho em conjunto, facilita a vida em sociedade, já que as crianças vão 
crescer sendo mais tolerantes e cidadãos respeitadores. Esta é uma das razões 
porque a educação não pode ser vista separada do resto da sociedade. A educação é 
uma etapa para a vida em sociedade, isto é, educamos para as crianças viverem em 
sociedade. (A2/GT1). 
 
ii) ao processo de ensino e aprendizagem: 
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[…] a compreensão da complexidade das situações de aprendizagem e de ensino da 
Língua Portuguesa […]. (A3/GT1). 
 
iii) à conceção de episódios de ensino e aprendizagem: 

Apesar da dificuldade que ainda permanece na escolha de estratégias/actividades, 
nas técnicas e instrumentos de observação e de avaliação, de modo adequado e 
sistemático, como forma de regular e promover a qualidade educativa, e nos 
materiais apropriados para usar em sala de aula, penso que ao longo do percurso de 
Educador/Professor, estas dúvidas e incertezas serão minimizadas com o tempo e 
com a prática. (A1/GT1). 
 
iv) ao desenvolvimento da competência escrita: 

Tomei uma maior consciência de implementar estratégias/actividades promotoras 
de um processo de ensino/aprendizagem na obtenção e desenvolvimento de 
competências, nunca descurando as limitações, os interesses e as necessidades das 
crianças. (A1/GT1). 
 
v) ao AO: 

[…] A aprendizagem mais significativa que eu e o meu grupo realizámos foi relativo 
às regras do novo Acordo Ortográfico e as posições a favor e contra este Acordo. 
Apesar de não concordar com todos os argumentos que são utilizados pelos autores 
sei, agora, que o Acordo Ortográfico é necessário e que, para as novas gerações que 
vão começar a sua educação escolar, este Acordo, vai permitir uma aprendizagem 
mais facilitada ao nível da ortografia. (A2/GT1).  

 
As do GT3 valorizaram as aprendizagens relativas: 

i) à colaboração: [...] a oportunidade de se desenvolver um trabalho autónomo e 

colaborativo com outrem em tarefas comuns (que futuramente estas duas 

modalidades de trabalho nos irão ser bastante úteis). (B2/GT3); 

ii) ao desenvolvimento da competência escrita, incidindo sobre a competência 

ortográfica: […] reconhecemos, também, a complexidade do sistema ortográfico 

português [...]. (B3/GT3); 

iii) ao AO: [...] refletir questões pertinentes acerca do Novo Acordo Ortográfico. 

(B3/GT3). 

No gráfico seguinte, apresentamos os resultados da análise relativa aos contributos 

da DLP para a sua prática profissional futura: 
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Gráfico 9 – Contributos de DLP para a prática profissional 

 

A partir da sua leitura, verificamos que o GT1 considerou importante o contributo 

de DLP para a conceção de episódios de ensino/aprendizagem. Veja-se como exemplos:  

Penso que esta disciplina é uma plataforma para o nosso futuro e forneceu-nos 
estratégias para planearmos aulas. (A2/GT1). 
 
É de realçar uma vertente prática de elaboração de planificações, incorporada nesta 
Unidade Curricular. Pois, esta aprendizagem será um grande contributo para o 
nosso futuro profissional, na medida em que a planificação subjaz ao trabalho de 
docência. (A3/GT1). 
 
Também encontrámos enunciados que revelavam que estas estudantes viam a UC 

como importante para o desenvolvimento profissional. Veja-se como exemplo: 

Não só permitiu desenvolver competências como realizar aprendizagens 
importantes para a minha prática profissional. (A2/GT1). 
  
O contributo para o desenvolvimento da colaboração foi também referido: 

Os foruns foram importantes para o trabalho colaborativo. (A2/GT1).  
 
Note-se, ainda, que encontrámos dois enunciados que refletiam a expetativa de que 

a docente responsável lhes fornecesse receitas aplicáveis às situações de ensino e 

aprendizagem, com que as quais se viessem a deparar futuramente. Veja-se o exemplo: 

 […] penso que não teria sido demais se nesta unidade curricular, tivéssemos 
abordado mais estratégias/actividades pela professora indicadas e explicadas, para 
por nós serem postas em prática no nosso futuro profissional. Tratando-se assim de 
mais uma segurança da nossa parte para o nosso futuro próximo (prática 
pedagógica supervisionada). (A3/GT1).  
 



277 
 

O GT3 valorizou, sobretudo, a conceção de episódios de ensino/aprendizagem. 

Veja-se como exemplo: 

[...] ser-nos-á muito mais fácil o contacto com os documentos necessários, bem 
como a construção de uma Planificação necessária para o desenrolar de atividades 
estruturadas e fundamentadas para a boa aquisição de competências por parte dos 
alunos. (B1/GT3).  
 
Este exemplo parece revelar que valorizavam muito a atividade de coconstrução de 

uma planificação por terem compreendido a sua relevância. 

Destacamos, ainda, a resposta de B2/GT3:  

[...] senti que a minha jornada académica se vai especializando gradualmente, pude 
entrar em contacto com instrumentos de trabalho dos professores, pude 
deparar-me com as complexidades e exigências do ensino contemporâneo, 
informar-me acerca do variado leque de actividades dinâmicas a que se pode 
recorrer para desenvolver uma determinada faculdade e de compreender quão 
importante é a língua portuguesa nas nossas vidas. (B2/GT3). 
 

Esta estudante referiu como positiva a oportunidade de refletir sobre o que envolve 

ensinar na sociedade atual, sem esperar receitas infalíveis para levar a cabo a sua ação 

docente. Viu-a como um contributo muito relevante para a construção do seu saber ser 

professor. Faz-nos crer que compreendeu efetivamente o objetivo das atividades 

propostas nesta UC. 

Houve ainda uma referência à construção de conhecimentos:  

[...] tenho esperanças de um dia vir a colocar em prática toda uma série 
conhecimentos adquiridos nestes últimos meses, que entretanto passaram, para que 
assim consiga crescer profissionalmente e, acima de tudo, como pessoa singular. 
(B2/GT3).  
 

Esta estudante considerou que a UC também lhe tinha dado a oportunidade de construir 

conhecimento didático, com contributos para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

 

6.2.2.2. Trabalho colaborativo 

Relativamente ao trabalho colaborativo, considerámos i) colaboração e 

desenvolvimento de competências, ii) colaboração e didática da escrita e iii) fóruns e 

colaboração. 
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No gráfico seguinte, apresentamos os resultados relativos à colaboração e 

desenvolvimento de competências: 
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Gráfico 10 – Papel da colaboração no desenvolvimento de competências 

 

O GT1 valorizou no processo colaborativo as interações extragrupo. Veja-se o 

exemplo: 

[…] trabalhos desenvolvidos pelos outros grupos (que ao expô-los transmitiam as 
competências pelo grupo em particular desenvolvidas para a restante turma) e, […] 
exposições orais pela professora feitas para a turma como um todo. (A3/GT1). 
 
Como se depreende do exemplo, estas estudantes valorizaram o contacto com os 

restantes colegas pertencentes a outros grupos, que não o seu. No entanto, não se 

trataria de colaboração, pois apenas se centraram na transmissão de informação 

unilateralmente, visto que a exposição era feita pelos grupos e não houve qualquer 

interação. 

Foi ainda referida a divisão de tarefas:  

[…] facilita também o trabalho, já que, temos a oportunidade de dividir tarefas e 
apresentar a nossa parte do trabalho. (A2/GT1).  
 

Esse método de trabalho pressupõe que a cada membro do grupo competia fazer a sua 

parte e apresentá-la, sem precisar de se preocupar com as restantes partes. Logo, o 

produto final surgia como um conjunto de partes desfasadas, sem articulação. Como 

sabemos, esta conceção está mais associada à cooperação.   

Houve, ainda, referência à interação intragrupo desenvolvida durante a 

colaboração:  

[…] trabalhos desenvolvidos pelo meu grupo […]. (A3/GT1).  
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Esta estudante reconheceu esta interação dentro do grupo como uma forma de ter 

acesso a outros e novos olhares, reconstruindo o seu próprio.  

O GT3 valorizou o processo colaborativo, nomeadamente associando-o à 

importância da interação intragrupo:  

Na minha opinião, o trabalho colaborativo tem condições para ser mais produtivo, 
na medida em que as interações sistemáticas e orientadas são essenciais à 
dinamização dos processos cognitivos e à sua progressão. (B2/GT3).  
 

De facto, a interação entre os membros do grupo permitiu a todos melhorar os processos 

cognitivos e, nessa medida, progredir. 

Também a motivação foi referida: 

[...] tendem a aumentar o grau de motivação dos participantes numa dada 
atividade levando a um maior envolvimento [...]. (B2/GT3).  
 
Sintetizando, cremos que ambos os GT reconheceram a importância da 

colaboração, que apoiaram com uma argumentação plena de exemplos muito concretos 

de situações em que consideravam ter desenvolvido essa modalidade de trabalho e suas 

consequências. Aliás, A2/GT1 referiu: 

O aspecto mais importante deste semestre nesta disciplina foi o trabalho 
colaborativo desenvolvido. 
 
Quanto às finalidades da colaboração, o GT1 e o GT3 consideravam que esta 

modalidade favorecia o desenvolvimento de competências profissionais com 

repercussões no desenvolvimento de competências no aluno. 

Para uma das estudantes do GT1, que se referiu às finalidades da colaboração, as 

experiências que pensava ter vivido neste domínio tinham permitido desenvolver 

competências profissionais: 

O trabalho colaborativo entre professores apresenta potencial para enriquecer a sua 
maneira de pensar, agir e resolver problemas, criando possibilidades de sucesso à 
difícil tarefa pedagógica. (A1/GT1).  
 
A mesma estudante salientou que a colaboração desenvolvida pelos professores 

possibilitava a melhoria do ensino e aprendizagem: 

[…] faz todo o sentido que exista trabalho colaborativo, pois um Educador/Professor 
inerente ao desenvolvimento da criança necessita de toda a informação necessária 
acerca da mesma, e para isso acontecer todos os envolventes da criança (todos os 
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professores, os pais, todos aqueles que mantêm contacto directo com a criança) 
devem comunicar entre si, de modo que seja possível solucionar problemas, 
colmatar dificuldades no processo de ensino/aprendizagem das crianças. (A1/GT1).  
 

Neste enunciado, destaca-se o facto de a estudante referir os professores, os pais e 

outros profissionais da Educação como parceiros na colaboração a desenvolver nas 

escolas, em torno do processo de ensino e aprendizagem.  

Outra estudante deste GT considerou a prossecução de uma finalidade comum:  

[…] porque todos trabalhámos com o mesmo objectivo: aprender mais sobre as 
temáticas da Língua Portuguesa que nos vão auxiliar no futuro. (A2/GT1). 
 
As estudantes do GT3 consideraram que a colaboração lhes permitiu desenvolver o 

seu perfil de professor. A título exemplificativo, veja-se os enunciados: 

[...] embora a tomada de decisões do grupo não fosse, propriamente, passiva, 
incutiu em nós um espírito de equipa que nos fez, e fará, ter sempre em conta o 
nosso futuro profissional [...] o trabalho em equipa é, quase, obrigatório para que as 
redes profissionais prossigam da melhor forma […]. (B1/GT3).  
 
Assim, considero que o trabalho colaborativo foi uma mais-valia para o sucesso das 
atividades realizadas e será futuramente uma mais-valia na minha prática 
profissional, pois penso que a complexidade do mundo atual coloca cada vez mais 
exigências à escola e ao professor e é no sentido de auxiliar a prática do docente 
que surge esta forma de trabalhar. (B3/GT3).  
 
Para estas estudantes, tratou-se de experiências colaborativas com um claro 

impacte na sua formação e com consequências bastante evidentes no futuro. 

Também não deixaram de referir o impacte que a colaboração teria no 

desenvolvimento dos alunos:  

O trabalho colaborativo entre professores permite trabalharem conjuntamente para 
conhecerem melhor a população escolar; diagnosticarem pontos fortes, problemas e 
dificuldades; acompanharem os alunos, apoiando-os e apoiando-se entre si; e 
partilharem novos conhecimentos e novas práticas. (B2/GT3).  
 
A figura seguinte ilustra os resultados obtidos em ambos os GT para a categoria 

colaboração e desenvolvimento de competências: 

 

 

 



281 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Síntese dos resultados dos GT para a colaboração e desenvolvimento de competências 

 

No âmbito do processo colaborativo, o GT1 considerou que tinha sido a divisão de 

tarefas e as interações (intragrupo e extragrupo) a caraterizá-lo. Esse trabalho ter-lhes-ia 

proporcionado a consecução de uma finalidade comum, desenvolvimento profissional, 

com consequências favoráveis para o desenvolvimento do aluno. A referência à divisão de 

tarefas pelo GT1 denotava uma visão da colaboração ainda um pouco longe do 

reconhecimento dos reais benefícios que ela pode trazer. O GT3 mencionou a interação e 

a motivação, como caraterísticas do processo colaborativo que desenvolveram. Isso 

proporcionou-lhes desenvolvimento profissional, com consequências positivas no 

desenvolvimento do aluno. 

A categoria colaboração e didática da escrita abrangia os discursos das estudantes 

sobre a influência da colaboração em aprendizagens ligadas ao ensino e aprendizagem da 

expressão/produção escrita. Referir-nos-emos ao i) processo colaborativo e às ii) 

finalidades da colaboração: 
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Gráfico 11 – Relação entre colaboração e didática da escrita 

 

O GT1 considerou que o processo colaborativo lhe tinha permitido desenvolver 

aprendizagens no domínio da didática da escrita, tendo em conta: 

- as interações intragrupo:  

[…] o trabalho colaborativo teve um papel muito importante nas competências que 
desenvolvi, isto porque a discussão em grupo sobre a comunicação escrita e a leitura 
permitiu organizar ideias e ter outra perspectiva sobre estes temas. (A2/GT1). 
 
- as interações extragrupo, para aprender mais sobre temas que não tinha tido a 

oportunidade de trabalhar: 

[…] o trabalho colaborativo teve um papel bastante significativo, mas neste tópico 
em particular, foram os últimos trabalhos pelos grupos realizados (preenchimento 
do último fórum, elaboração da planificação e sua fundamentação) que permitiram 
realizar estas aprendizagens. Se estes trabalhos não tivessem sido elaborados e 
expostos para a turma, a realização de todas estas aprendizagens nunca seria 
possível, uma vez que o tempo não foi muito e os grupos nunca conseguiriam 
elaborar um trabalho para cada uma destas aprendizagens de forma a 
desenvolvê-las. (A3/GT1). 
 
As estudantes do GT3 apresentaram aspetos associados às interações dentro do 

grupo: 

No que diz respeito à coconstrução […] tornou-se uma mais-valia, essencialmente, 
na preparação de atividades de forma rigorosa, nomeadamente, na seleção de 
conteúdos, estratégias e materiais adequados ao nível de desenvolvimento dos 
educandos, suscetíveis de despertar o seu desenvolvimento sócio-cognitivo, 
criatividade e autonomia (em situações relacionadas com o desenvolvimento de 
competências de comunicação em língua portuguesa na Educação Pré-Escolar e no 
1º Ciclo do Ensino Básico) – competência presente no programa da Unidade 
Curricular em questão. (B3/GT3).  
 

Dado que a colaboração ocorreu a propósito de aspetos associados à didática da escrita, 

as estudantes enfatizaram o papel do trabalho que decorreu dentro do grupo. 
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Também referiram as interações extragrupo:  

[…] com a apresentação das planificações dos outros grupos, fomos, em conjunto 
com a docente, aprendendo diferentes formas de trabalhar as competências de 
Língua Portuguesa. De facto, embora apenas trabalhemos um nível de ensino, a 
apresentação dos trabalhos das colegas é uma mais-valia para que possamos 
alargar o nosso leque de atividades ligadas à Língua Portuguesa. Destaco uma 
competência que me parece óbvia, o saber trabalhar em grupo. (B3/GT3).  
 

Esta estudante refletiu um pouco sobre a importância de ter contactado com o trabalho 

construído pelos restantes GT, como uma oportunidade para aprender sobre outros 

domínios do ensino da língua portuguesa. O papel da docente da UC também foi 

considerado relevante. 

Relativamente às finalidades da colaboração, para o GT1, foi possível concretizar 

uma finalidade comum:  

[...] todos trabalhámos com o mesmo objectivo: aprender mais sobre as temáticas 
da Língua Portuguesa que nos vão auxiliar no futuro. (A2/GT1). 

 
Uma estudante do GT3 referiu a importância no desenvolvimento do aluno:  

Neste contexto, podemos afirmar que o trabalho colaborativo na realização de 
aprendizagens ligadas à comunicação escrita desempenha um papel fundamental, 
na medida em que os alunos, ao recorrerem a esta forma de trabalhar, exploram 
mais dinamicamente esta área, demonstrando as suas ideias prévias, os seus 
pensamentos, aprendendo os conteúdos a ela implícitos e corrigindo os seus 
próprios erros. Quando o professor promove junto dos seus alunos o trabalho 
colaborativo, estes sentem-se mais à vontade para se expressarem, acabando por 
promover também o gosto pela leitura e pela escrita, por exemplo quando no 1º 
Ciclo do Ensino Básico o professor proporciona momentos ligados à leitura livre, 
podendo o aluno ler um livro à sua escolha, a turma sente-se mais motivada e 
entusiasmada. (B1/GT3).  
 

Esta estudante refletiu sobre a importância da colaboração na aprendizagem da língua 

portuguesa do ponto de vista dos alunos. O facto de o professor trabalhar 

colaborativamente faz com que reconheça a sua importância e promova esta modalidade 

junto dos seus alunos para facilitar o ensino e a aprendizagem dos vários domínios da 

língua, entre os quais a escrita. 

Também foi referido o desenvolvimento profissional do professor. A título de 

exemplo, veja-se o enunciado: 
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[…] penso que as aprendizagens efectuadas prendem-se com questões do foro do 
nosso futuro profissional, desde a escolha de temáticas, às formas de as abordar, as 
organizar e de saber aliá-las aos alunos que poderemos vir a ensinar. (B2/GT3). 
 
Apresentamos a síntese destes resultados na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Síntese dos resultados dos GT para a colaboração e didática da escrita 

 

Nela vê-se que o GT1 referiu o desenvolvimento de aprendizagens no domínio da 

didática da escrita, quer pelo contacto com os trabalhos dos restantes GT, quer pelo 

trabalho desenvolvido no seu GT, considerando que tinha podido alcançar uma finalidade 

comum: aprender mais sobre este domínio. O GT3 teve em conta a colaboração 

desenvolvida dentro do seu grupo e o contacto com os restantes grupos de grande 

relevância para o seu desenvolvimento profissional e também considerou que a 

colaboração era uma modalidade a adotar junto dos seus alunos, para melhorar a sua 

aprendizagem.  

A categoria fóruns e colaboração incidia sobre o contributo do recurso a fóruns para 

adotar e desenvolver a colaboração. Esta categoria incluía as subcategorias i) processo 

colaborativo e ii) finalidades da colaboração. 

O gráfico seguinte espelha os resultados desta parte da análise: 
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 Gráfico 12 – Relações entre os fóruns e a colaboração 

 

Relativamente ao processo colaborativo, verificámos que o GT1 se referiu: 

- à possibilidade de discussão presencial ou a distância oferecidas pelos fóruns:  

[...] facilita o trabalho colaborativo, já que não é preciso estar o grupo todo presente 
para estarmos a trabalhar ao mesmo tempo. (A2/GT1). 
 
- às interações intragrupo, considerando que os fóruns tinham promovido a 

responsabilidade partilhada, o diálogo, a distribuição de tarefas e a negociação, com 

efeitos na (re/co)construção de conhecimento: 

[…] foi possível compartilhar com todos os membros do grupo a responsabilidade de 
pesquisar, aceitar opiniões e ideias diferentes, um bom diálogo, distribuir tarefas, 
saber ouvir e juntas encontrar uma solução para chegar a um consenso num 
determinado tema. Foi enriquecidor [sic] trabalhar nos tópicos dispostos nos fóruns, 
através da pesquisa na internet e da partilha das opiniões das minhas colegas, 
ajudou-me a formular e a reformular as minhas ideias sobre determinados assuntos 
(Acordo Ortográfico). (A1/GT1). 
 
- às interações extragrupo:  

[…] realizar aprendizagens em relação às exposições orais de cada grupo. (A3/GT1).  
 

O GT3 referiu: 

- interações intragrupo: 

[…] as interacções propostas entre os vários elementos em ambos os fóruns permitiu 
que pessoas, com basicamente a mesma formação, pudessem partilhar ideias tão 
distintas sobre a mesma questão, colocando-nos, ainda, a responsabilidade de as 
compilar e de fazer delas algo, suficientemente, didáctico para ser posto em prática. 
Considero que o recurso a fóruns de escrita foram importantes para o trabalho 
colaborativo desenvolvido, no sentido em que possibilitou uma maior interação, isto 
é, troca de ideias e opiniões, entre os vários elementos do grupo e permitiu ainda 
explorar alguns temas fundamentais para a realização da nossa planificação, como 
a leitura, a escrita e a ortografia.” (B1/GT3). 
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- respeito pelo outro:  

[…] no caso especifico dos fóruns, o trabalho a ser realizado em grupo dependia, em 
grande medida, do trabalho realizado individualmente e aprendemos não só a saber 
respeitar o tempo necessário a cada uma para efetuar um determinado tópico, 
como também as ideias de cada uma. (B2/GT3).  
 

Estas estudantes consideraram que as interações que decorreram no interior do 

grupo se traduziram na troca de ideias e de opiniões, permitindo chegar a consensos para 

a construção da planificação. Por outro lado, também consideraram o respeito pelo outro 

ao longo do processo. 

No que respeita às finalidades da colaboração, nos discursos do GT1, registámos a 

referência ao desenvolvimento de competências. As respostas não nos permitiam saber 

quais eram as competências a que as estudantes se referiam. Veja-se como exemplo: 

Para além disso desenvolvi competências em todos os tópicos dos foruns [sic] que 
realizei. (A2/GT1). 
 
Também encontrámos referência aos conhecimentos:  

[o fórum] ‘obrigou-me’ a conhecer o novo acordo ortográfico, do qual era contra a 
sua implementação, mas que após a pesquisa me fez mudar de ideias e me permitiu 
dar uma opinião mais fundamentada sobre o tema […]. (A2/GT1). 
 
Nos discursos do GT3, registámos as finalidades:  

- aprofundar conhecimento, por exemplo no enunciado: 

O ‘ortografias’ permitiu-me ter perspetivas diferentes sobre o nosso sistema 
ortográfico, entender a sua complexidade, as dificuldades dos ‘novos e velhos’ 
alunos com o Novo Acordo Ortográfico, fez-me pensar em diferentes 
formas/métodos de ensino deste tão vasto tema. A sua contribuição para a 
construção final da Planificação foi, com toda a certeza, uma mais valia [sic], pois as 
atividades apresentadas, no que à competência de Conhecimento Explícito da 
Língua concerne, tiveram um pano de fundo baseado neste fórum. (B1/GT3). 
 
- desenvolver competências:  

[…] acabando por nos ajudar a desenvolver competências, visto enriquecer as nossas 
opiniões ligadas essencialmente à comunicação escrita (iniciação à lecto-escrita, 
motivação para a leitura, desenvolvimento de competências em compreensão na 
leitura, motivação para a escrita, desenvolvimento de competências em expressão e 
produção escrita). (B3/GT3). 
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Em síntese, o GT1 continuou a valorizar, quer as interações dentro do grupo, quer 

as ocorridas fora do grupo (e acrescentou a referência às modalidades de discussão 

oferecidas pelo fórum), enquanto o GT3 se centrou nas interações dentro do grupo e no 

respeito pelo outro. Ambos os GT referiram as potencialidades que o fórum ofereceu 

para desenvolver competências, mas foi o GT1 que apresentou mais argumentos. Nas 

respostas do GT3, estão presentes, quer o aprofundamento de conhecimentos, úteis para 

o trabalho de planificação e muito provavelmente essenciais para o seu futuro 

profissional, quer o desenvolvimento de competências, embora com menor número de 

ocorrências. 

As estudantes destes GT avaliaram, também, qualitativamente o trabalho 

desenvolvido nos fóruns de discussão.  

Todas as estudantes do GT1: 

- reconheceram a sua importância: 

A oportunidade de recorrer a foruns [sic] para trabalhar colaborativamente com o 
restante grupo foi muito importante e interessante. Esta foi a primeira vez que um 
professor fez algo de semelhante e superou as minhas expectativas quanto à 
funcionalidade deste método de abordagem dos tópicos. (A2/GT1). 
 
- alertaram para a sua extensão:  

O forum [sic] que o meu grupo realizou (forum 3) foi muito extenso, 20 tópicos, que 
não eram fácies de tratar. Com o trabalho que temos neste semestre não é fácil 
responder de uma maneira correcta e completa, como gostaríamos. (A2/GT1). 
 
As estudantes do GT3: 

- reconheceram a sua importância:  

O uso de fóruns como meio de tratamento de algumas temáticas pareceu-me de 
extrema importância […]. (B1/GT3). 
 
- alertaram para a sua extensão: 

Contudo, o segundo fórum (Ortografias) tornou-se demasiado extenso […] penso 
que o mesmo poderia aliar mais tópicos num só e assim tornar-se menos extenso. 
(B3/GT3). 
 
- referindo o seu caráter inovador:  

Por outro lado, usamos uma nova ferramenta presencial on-line que poderemos 
usar futuramente visto ser inovadora e bastante enriquecedora. (B3/GT3). 
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Na perspetiva destes GT, os fóruns de discussão apresentavam diversas valências 

associadas à colaboração desenvolvida. A possibilidade de tratar informação revelou-se 

muito pertinente para os GT. Contudo, as estudantes referiram o facto de o fórum ser 

demasiado grande. Na verdade, constatámos que o Ortografias, a par do fórum geral de 

escrita, no qual tinham trabalhado antes, as absorvia demasiado (até porque tinham 

muitos outros trabalhos a desenvolver nas restantes UC). Por conseguinte no ano letivo 

de 2012/2013 (cujos dados já não são objeto de análise para este estudo), a docente da 

UC concordou em eliminar o fórum geral de escrita.  

A figura seguinte sintetiza os resultados relativos à categoria fóruns e colaboração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Síntese dos resultados dos GT para a relação entre os fóruns de discussão e o 
desenvolvimento de colaboração 
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fórum e as interações (intra e extragrupo) importantes para ao desenvolvimento de 

competências. Por isso, os fóruns eram relevantes, ainda que extensos. O GT3 mencionou 

o respeito pelo outro e as interações intragrupo, como essenciais para aprofundar 

conhecimentos e desenvolver competências. Considerava os fóruns relevantes e 

inovadores, mas extensos. 
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6.2.1.3. Síntese 

Referimos que as estudantes do GT1 valorizaram o conhecimento didático 

construído, quer referente à colaboração, quer ao processo de ensino e aprendizagem e 

conceção de episódios dessa natureza, quer ainda mais especificamente em relação à 

didática da escrita, com repercussões no seu desenvolvimento profissional. É de notar, 

ainda, que este GT esperava da UC uma oportunidade de acesso a mais estratégias e 

atividades, que pudessem ser replicadas nas suas práticas. Este GT também valorizou as 

interações ocorridas fora e dentro do grupo, mas viu a colaboração como divisão de 

tarefas, que, como sabemos, limita a partilha, a reflexão conjunta, a construção da 

confiança, da segurança, entre os membros do grupo. Particularmente importantes para 

construir conhecimento em didática da escrita terão sido, para este GT, as interações 

dentro e fora do grupo, que teriam permitido atingir uma finalidade comum. No fórum de 

discussão online, foi relevante, sobretudo, a modalidade de discussão e as interações 

dentro e fora do grupo, para construir conhecimentos e desenvolver competências. 

Para o GT3, o conhecimento didático desenvolvido decorreu da colaboração e, mais 

especificamente, dizia respeito ao desenvolvimento da competência ortográfica nos 

alunos, integrada na abordagem da escrita. Este grupo também valorizou a discussão, 

bem como as interações dentro do grupo e a motivação para colaborar, com impacte no 

seu desenvolvimento profissional e, consequentemente, na melhoria de episódios de 

ensino e aprendizagem que desencadeavam. Particularmente importantes para construir 

conhecimento em didática da escrita terão sido as interações dentro e fora do grupo, 

contribuindo também para o desenvolvimento profissional, certamente com 

repercussões nas aprendizagens dos alunos. No fórum de discussão, foi relevante, 

sobretudo, o respeito pelo outro e as interações dentro do grupo, para construir 

conhecimentos e desenvolver competências. 

Cabe-nos, agora, procurar estabelecer uma relação entre as representações iniciais 

e as representações finais, pondo esses resultados em diálogo com a literatura da 

especialidade. 
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6.3. Dialogando com a literatura 

Recordamos que o objetivo deste capítulo era caraterizar as representações sobre a 

colaboração de dois GT em dois momentos: antes e depois da sua participação no 

Ortografias.  

Começamos por relembrar o perfil que traçámos para os grupos. 

O GT1 era constituído por 3 estudantes e quase todas tinham decidido frequentar o 

mestrado por ser uma via de acesso à profissão docente. Uma considerou-o importante 

para poder aplicar conhecimentos. Todas tinham frequentado a Licenciatura em 

Educação Básica da Universidade de Aveiro, que tinham escolhido para poderem adquirir 

mais conhecimentos a aplicar na prática pedagógica (que faz parte do mestrado). Uma 

estudante deste GT tinha frequentado outro curso, que parecia valorizar pela 

possibilidade de obter sucesso académico no mestrado. As estudantes deste GT 

associavam a Educação apenas ao trabalho docente, o que indiciava uma visão bastante 

restrita desta.  

Apesar das transformações nas abordagens de ensino ocorridas nos últimos anos, 

estas estudantes detinham conceções bastante tradicionalistas. Estes resultados 

coadunam-se com os de um estudo desenvolvido por Pardal, Neto-Mendes, Martins, 

Gonçalves e Pedro (2011), envolvendo representações sociais de futuros professores: 

Não deixa, entretanto, de chamar a atenção que esse senso comum, ‘solidificado’ 
com o conhecimento científico, apareça, à primeira vista, pouco receptivo às 
influências reformistas no tocante à profissão de professor. A presença dominante 
do contexto de trabalho tradicional, como é a sala de aula, e a ausência da 
‘componente não letiva’, em contexto escolar, deixam perceber a dificuldade de 
integrar, no senso comum dos estudantes, elementos essenciais das reformas 
experimentadas no terreno. (p. 427). 
 
O GT3 era constituído por 3 estudantes, todas eram provenientes da Licenciatura 

em Educação Básica da Universidade de Aveiro, que viam como uma oportunidade para 

aprofundar conhecimentos e competências. O mestrado era visto como uma 

oportunidade de enriquecimento pessoal e de profissionalização e a Educação como um 

campo bastante alargado, que envolvia quer o serviço docente remunerado, quer o 

serviço não docente e não remunerado. 
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Centrando-nos agora nas representações sobre a colaboração, apresentamos a 

figura seguinte, da qual constam as relações categoriais que estabelecemos para apurar a 

sua evolução. Partimos das categorias criadas para a identificação das representações 

iniciais e das representações finais e procurámos estabelecer relações entre elas98. 

 

 

                                                           
98

 Para uma descrição detalhada, cf. Capítulo 5 – Descrição do estudo e da metodologia de investigação 
adotada, secção 5.4.2.3. 
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Figura 15 – Relações categoriais entre as representações iniciais e as representações finais sobre colaboração 
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Começamos pela colaboração na formação inicial. 

 

6.3.1. Colaboração na formação inicial 

Relativamente às representações iniciais sobre colaboração na formação inicial, os 

GT estavam de acordo, quando consideraram que a formação de professores podia 

promover a colaboração. De facto, é essencial que nesta fase da sua formação se 

promova a colaboração, para que o futuro professor compreenda o que envolve a sua 

ação e possa iniciar com confiança o percurso profissional (Ponte, 2006). Os resultados, 

também, revelaram que: 

- os GT consideravam que essa promoção podia acontecer através do incentivo por 

parte dos docentes responsáveis pelas diferentes UC, pois, assim, cedo se pode 

compreender que, no mundo do trabalho e, especificamente, para um profissional de 

Educação, cada um depende de si, mas também da relação que estabelece com outros, a 

quem se une e com quem colabora para alcançar determinadas finalidades; 

- o GT3 acrescentou as experiências colaborativas na formação de professores, que, 

como sabemos, permitem quebrar barreiras, aproximando os estudantes, e fomentar a 

adoção deste tipo de trabalho, quer durante a própria formação, quer, posteriormente, 

ao longo do exercício da profissão;  

- o GT3 referiu que o desenvolvimento de competências/conhecimentos poderia 

resultar da colaboração adotada na formação inicial.  

Pelo menos em teoria, o GT1 valorizava a colaboração na formação inicial. No 

entanto, vimos que tinha dificuldade em se referir de forma concreta a experiências 

colaborativas e, embora tivesse assumido ter colaborado, descrevia essa colaboração 

como mera divisão de tarefas, como percebemos nas representações finais. 

Ao longo da licenciatura, as estudantes dos GT tinham desenvolvido trabalhos de 

grupo e um projeto de licenciatura, em que se pretendia que partilhassem, discutissem e 

negociassem ideias com outros colegas. Essa configuração colaborativa do trabalho, como 

alguns investigadores advogam (cf. Nóvoa, 2009; Ponte, 2006; Roldão, 2000, 2005; C. M. 

Sá, 2010; L. Santos et al., 2008), é muito importante para os futuros professores, a fim de 

que estes se apropriem desde cedo de uma cultura profissional, em que a colaboração e o 
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exercício coletivo da profissão tenham lugar. As vivências colaborativas na formação 

inicial referidas pelas estudantes são, de facto, essenciais para que o futuro professor 

possa ver por si quais os seus contributos e, depois, ao longo da sua carreira profissional, 

deseje iniciar e manter essa cultura colaborativa com os pares ou outros agentes, 

compreendendo que alcança mais finalidades em conjunto do que isoladamente. Esse 

processo pode ajudar também o futuro professor a compreender que não existem 

respostas pré-estabelecidas, mas que estas vão sendo construídas em contexto e com o 

apoio dos pares. 

O facto de, ao longo da licenciatura, estas estudantes terem sido envolvidas em 

atividades realizadas em grupo não teve exatamente o mesmo efeito na forma como 

viam a colaboração: o GT1 não identificou experiências colaborativas, ao contrário do GT3 

que as identificou e valorizou. Se haviam frequentado as mesmas UC, com os mesmos 

professores, não seria de esperar que todas as estudantes tivessem identificado 

experiências colaborativas? A importância atribuída à colaboração teve certamente 

influência na decisão de adotar essa modalidade nos trabalhos de grupo em que tinham 

estado envolvidas durante a sua formação: quando lhes era solicitado que trabalhassem 

em grupo, só adotariam práticas colaborativas se as valorizassem. A opção pela adoção 

dessa modalidade de trabalho estaria dependente do modo como a encaravam. 

 Cunha (2007) explica precisamente esta influência do que é pensado e sentido 

sobre a Educação, o ensino, a profissão e a formação por parte do estudante de formação 

inicial e o modo como vê o espaço de formação e nele se movimenta. Portanto, são as 

suas representações que determinam o modo como veem a adoção da colaboração 

durante a formação inicial (Jodelet, 2007). Assim, apesar de a colaboração poder ter sido 

promovida, o GT1 não a teria adotado, provavelmente por não a valorizar. Como refere 

Hargreaves (1998), há professores (neste caso, futuros professores) que simplesmente 

não se sentem confortáveis para colaborar, mesmo quando estão reunidas todas as 

condições para o fazer. O GT3 identificou momentos colaborativos durante o percurso 

académico, pelo que provavelmente terá adotado esta modalidade. Tendo-a adotado, 

teria necessariamente de a valorizar e sentir-se confortável com a colaboração. 
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Assim, ao nível das representações iniciais, o GT1 tendia a não ver as suas 

experiências de trabalho de grupo como colaborativas. A importância da colaboração era 

reconhecida apenas em teoria. Na prática, não evidenciou atribuir grande importância a 

esta modalidade. Ora, para que o futuro professor desenvolva práticas colaborativas, é 

essencial que viva experiências dessa natureza e que tenha consciência dos seus 

contributos para o seu desenvolvimento profissional e do grupo a que pertence.  

Situando-nos, agora, ao nível das representações finais sobre colaboração na 

formação inicial, verificámos que as estudantes do GT1 consideraram ter desenvolvido 

trabalho colaborativo em DLP. Referiram que a colaboração tinha importância na 

Educação, com repercussões na vida em sociedade, e mencionaram a importância da 

colaboração vivida em DLP para a aquisição de conhecimentos. No entanto, estas 

estudantes referiram, também, que tinham adquirido mais conhecimento a partir da 

exposição oral dos trabalhos realizados pelos restantes GT, entendendo esses momentos 

como colaborativos. Essa poderia ter sido, efetivamente, uma forma de contactar, 

partilhar e discutir a informação para construir conhecimento através da colaboração 

(Hernández, 2007; J. Á. Lima, 2002), no entanto não decorreu dessa forma, como antes 

mencionámos. Portanto, nesta fase final do estudo, os membros do GT1 continuavam a 

ter uma visão muito restrita da colaboração: pareciam conhecer genericamente os seus 

contributos, mas evidenciavam atribuir-lhe pouca relevância na prática. 

O GT3 revelou que os seus membros continuavam a acreditar na relevância da 

colaboração. Identificaram claramente as competências e os conhecimentos que tinham 

resultado das vivências ocorridas em DLP. Notou-se que as competências eram mais 

valorizadas do que os conhecimentos, mas também estes foram identificados e lhes foi 

atribuída relevância. Destacamos que consideraram que o desenvolvimento de trabalho 

colaborativo na UC lhes tinha permitido adquirir outras competências, com impacte na 

construção de conhecimento didático e no desenvolvimento pessoal e profissional. 

Na continuidade do que vínhamos notando, ao nível das representações finais, o 

GT1 atribuiu pouco valor à colaboração desenvolvida em DLP especificamente para o seu 

desenvolvimento profissional. Tal poderá justificar-se por:  
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i) não ter desenvolvido verdadeiramente trabalho colaborativo na UC, por não o 

valorizar (teremos oportunidade de o confirmar no capítulo seguinte) ou  

ii) por não ter conseguido identificar contributos das situações de colaboração que 

poderia ter vivido para o seu desenvolvimento profissional; a avaliar pelas 

representações iniciais e finais, entendemos que estas estudantes não terão 

desenvolvido trabalho colaborativo, porque não o valorizavam efetivamente.  

O GT3 atribuiu grande importância à colaboração desenvolvida na UC para o seu 

desenvolvimento profissional. Notou-se, portanto, que havia elementos da representação 

sobre colaboração que tendiam a valorizar esta modalidade e que eram bastante 

estáveis: estas estudantes valorizavam a colaboração antes de participarem neste nosso 

estudo e continuaram a valorizá-la depois. Além disso, como identificavam diferentes 

aspetos associados à colaboração antes de terem participado na experiência colaborativa, 

continuaram a ser capazes de os identificar, depois da experiência, e associaram-lhes 

outros aspetos resultantes dela. 

Quanto ao uso de ferramentas web, lembramos que a Comissão Europeia 

(Comission of the European Communities, 2007; Redecker et al., 2009; Redecker, 2009) 

recomenda o uso de ferramentas tecnológicas no Ensino Superior ao serviço da 

aprendizagem dos estudantes, particularmente os futuros professores, preparando-os 

para as utilizarem no âmbito das suas práticas futuras (Steketee, 2005). Os resultados da 

nossa análise revelaram-nos que a experiência que as estudantes viveram no fórum 

online Ortografias pode ter ajudado a consolidar uma visão inicial de que as ferramentas 

da web social – e, especificamente os fóruns de discussão online – promovem a 

colaboração. Esta tendência foi mais visível no GT3.  

Antes da participação neste nosso estudo, as estudantes dos GT já consideravam 

que os recursos da web social: 

- eram relevantes para promover a colaboração na formação inicial por 

favorecerem o processo colaborativo, nomeadamente através da partilha e da interação 

(para o GT1 e o GT3) e ainda da abolição de barreiras físicas (apenas para o GT3); 

- permitiam alcançar finalidades associadas à colaboração, como o acesso a novas 

ideias (para o GT1). 
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Ora, após participarem neste estudo, estas estudantes sublinharam: 

- outros aspetos do processo colaborativo, como a modalidade de discussão e as 

interações intra e extragrupo (no caso do GT1) e o respeito pelo outro e interações 

intragrupo (no caso do GT3); 

- outras finalidades que a colaboração  permite alcançar, como o desenvolvimento 

de competências e a aquisição de conhecimentos (para o GT1) e a aquisição e 

aprofundamento de conhecimentos e competências, que não haviam mencionado na 

parte inicial do estudo (para o GT3).  

Portanto, os fóruns possibilitaram que aprendessem, discutindo, interagindo, 

refletindo, colaborando e compreendendo como podem ser utilizados para abordagens 

de ensino mais consentâneas com a realidade atual (Coutinho, 2009). Por conseguinte, a 

colaboração nesse ambiente possibilitou que as estudantes se envolvessem numa 

experiência de partilha e construção de significados (Garrison et al., 2000). O GT3 atribuiu 

relevância aos fóruns de discussão para desenvolver trabalho colaborativo. Já o GT1 

centrou-se na potencialidade do fórum como repositório de informação/conhecimento. 

Em síntese, a tendência para valorizar a colaboração foi mais evidente, desde cedo, 

por parte do GT3, deixando indícios de que vinha adotando esta modalidade ao longo da 

sua formação. 

De seguida, comparamos as representações sobre a colaboração dos professores. 

 

6.3.2. Colaboração no exercício da profissão 

Olhando de perto para as representações iniciais, o GT1 apresentou uma definição 

de colaboração entre professores baseada numa caraterística que se enquadrava no 

processo colaborativo: a mutualidade, isto é, o dar e receber permanentes, em que todos 

reconhecem a importância de cada um para a melhoria do grupo (Esteves, 2002; Fullan & 

Hargreaves, 2001; Hernández, 2007; J. Á. Lima, 2002). Também referiu que a colaboração 

entre professores permitia atingir uma finalidade comum. 

Este GT considerou, ainda, relevante a colaboração entre docentes, por envolver 

partilha (parte do processo colaborativo) e melhoria da aprendizagem dos alunos e o 

acesso a novas ideias (finalidades alcançadas com a colaboração). Efetivamente, sem 
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partilha de informação, de experiências, de dúvidas, de incertezas, de ideias de ensino 

(Fullan & Hargreaves, 2001; Hernández, 2007), de valores (J. Á. Lima, 2002; Rosenholtz, 

1989), a colaboração não pode sequer acontecer. Numa fase mais avançada, a 

colaboração leva mesmo à partilha de repertórios comuns (Alarcão, 2010; Roldão, 2007) e 

de responsabilidade (Canário, 2008).  

Os argumentos apresentados para justificar a relevância da colaboração dos 

professores eram diferentes dos apresentados para definir a colaboração em geral. 

Note-se que, ao definirem a colaboração, as estudantes do GT1 tinham dito apenas que 

esta permitia alcançar uma finalidade, mas, quando refletiram sobre o que justifica a sua 

relevância entre os professores, apontaram finalidades concretas, como a melhoria da 

aprendizagem dos alunos e o acesso a novas ideias, o que provavelmente seria indício de 

alguma reflexão prévia sobre o assunto, plenamente justificada por estarem a frequentar 

um curso de formação de professores. Naturalmente, um processo colaborativo 

continuado entre professores permite aceder a novas formas de ver a realidade e, 

consequentemente, a novas ideias (Fullan & Hargreaves, 2001; Hernández, 2007; J. Á. 

Lima, 2002). Além disso, favorece a aprendizagem dos alunos, porque as decisões são 

tomadas em consenso e implementam-se práticas mais eficientes (Darling-Hammond & 

Richardson, 2009; Hargreaves, 1998; J. Á. Lima, 2002). 

Ainda ao nível das representações iniciais e centrando-se no exercício da profissão 

docente, as estudantes do GT1 consideraram ser necessário algumas condições para que 

a colaboração se desenvolva: formação, fortalecimento das relações colegiais e regulação 

administrativa. Efetivamente, o espaço de formação de professores (inicial e contínua) é 

essencial para promover a vivência de experiências colaborativas (Bizarro & Sá, 2009; 

Neto-Mendes, 2003). Além disso, a colaboração surge quando os professores se sentem 

disponíveis para trabalhar em conjunto e só o fazem se tiverem estabelecido relações 

colegiais entre si (Hargreaves, 1998; J. Á. Lima, 2002; Little, 1990). As estudantes também 

mencionaram a importância de uma regulação administrativa, que criasse condições 

favoráveis para os professores estabelecerem essas relações colegiais e colaborarem 

(Hargreaves, 1998; A. Williams et al., 2001). Trata-se de argumentos fortes e muito 

válidos sobre as condições necessárias para impulsionar e desenvolver a colaboração. 



299 
 

As estudantes do GT1 referiram, ainda, alguns obstáculos à implementação da 

colaboração entre professores: o individualismo, a falta de formação, a falta de 

preocupação com os alunos, a regulação administrativa e a ausência de relações colegiais. 

De facto, o individualismo pode ser um obstáculo à implementação da colaboração e 

decorrer de muitos fatores, alguns deles externos ao professor, que, muitas vezes, é 

impelido a trabalhar sozinho, como nos relatam diversos autores (Bartolomeu & Sá, 2008; 

Bizarro & Sá, 2009; Chagas, 2002; Fullan & Hargreaves, 2001; Hargreaves, 1998; 

Hernández, 2007; Pérez-Gómez, 2001; Perrenoud, 2002; Roldão, 2007; Sawyer & Rimm-

Kaufman, 2007). As estudantes mencionaram o individualismo sem imputar culpas aos 

professores, mas não aprofundaram as razões que os levam a trabalhar individualmente, 

certamente por não lhes ter sido solicitado que o fizessem.  

Também, como temos visto, a formação de professores é muito importante para 

promover a colaboração, pelo que, na sua ausência, será mais difícil que os professores 

que não a valorizam a adotem (Bizarro & Sá, 2009; Neto-Mendes, 2003).  

O GT1 mencionou, ainda, a falta de preocupação com os alunos, enquanto motivo 

para que os professores não colaborem. Ao referirem a regulação administrativa como 

outro possível obstáculo à colaboração entre professores no ativo,  consideraram a 

necessidade de eliminar a avaliação de professores e de serem tomadas medidas para 

impor a colaboração aos docentes. Esta questão da avaliação dos professores tem relevo, 

pois, a par de outras fontes de pressão, o professor sente não ter tempo para se dedicar à 

colaboração, para se concentrar noutros aspetos que precisam de resposta mais imediata 

(Bartolomeu & Sá, 2008; Chagas, 2002; Hargreaves, 1998; Hernández, 2007; Sawyer & 

Rimm-Kaufman, 2007). Pelo menos uma estudante deste GT considerava que deveriam 

ser os administradores a impor a colaboração, não permitindo que os professores 

trabalhassem individualmente. Como defendem alguns autores (Fullan & Hargreaves, 

2001; Hargreaves, 1998; Hernández, 2007), a imposição da colaboração não tem 

quaisquer efeitos positivos, porque os professores precisam de compreender primeiro as 

suas vantagens. Nesse sentido, apenas a criação de condições favoráveis poderá levar os 

professores a colaborar.  
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O GT1 também mencionou que o facto de os professores trabalharem com 

objetivos diferentes poderia levar à ausência de relações colegiais entre estes. De facto, 

como refere Formosinho (2009c), este pode ser um dos fatores que tende a impedir a 

colaboração, pois estes podem ter interesses, motivações e personalidades diferentes, 

que não se ajustam para colaborar. 

Ao nível das representações finais, este mesmo GT considerou que a colaboração 

era relevante para o desenvolvimento de competências, pela divisão de tarefas. No 

entanto, esta é uma caraterística da cooperação, em que o trabalho é distribuído entre os 

pares, que juntam cada uma das partes a um todo, nem sempre coerente (Boavida & 

Ponte, 2002; Canha & Alarcão, 2008; Coutinho & Junior, 2007a; Deaudelín & Nault, 2003; 

Harasim et al., 1995; Meirinhos, 2006).  

Este GT também mencionou os momentos de exposição oral dos grupos e da 

professora como momentos colaborativos. No entanto, nesses momentos, a discussão foi 

feita com a professora e não entre grupos.  

Ainda no plano das interações, referiram a importância da discussão que tinha 

ocorrido dentro do grupo, o que era de valorizar, pois permitiu-lhes partilhar pontos de 

vista (Li-nan & Jian-feng, 2010). Este processo colaborativo favoreceria o 

desenvolvimento profissional do professor, pela possibilidade de melhorar a forma de 

pensar, agir, resolver problemas e, por isso, criar mais possibilidades de sucesso. É de 

facto um argumento de grande relevo, pois as estudantes entenderam que o 

desenvolvimento profissional, enquanto processo contínuo na vida do professor, 

envolveria uma evolução, resultante também da colaboração, dando-lhe, assim, mais 

ferramentas para melhorar a sua ação docente (Hargreaves, 1998; Liston & Zeichner, 

1991; Roldão, 2005; Zeichner, 2005). As estudantes também referiram o desenvolvimento 

dos alunos, como resultado da melhoria da eficácia do ensino levado a cabo pelos 

professores (Hargreaves, 1998). 

Quanto ao contributo da colaboração para aprofundar conhecimento em didática 

da escrita, estas estudantes apontaram a importância das interações dentro do grupo e o 

contacto com os trabalhos dos restantes grupos. No primeiro caso, tratou-se, como 

vimos, de valorizar a discussão e o contacto entre pontos de vista (Li-nan & Jian-feng, 
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2010). No segundo caso, tratou-se de uma oportunidade para contactar com 

planificações diferentes da sua, que não teria acontecido sem esses momentos de 

exposição dos trabalhos. Além disso, também consideraram a prossecução de uma 

finalidade comum: o aprofundamento de conhecimento sobre didática da escrita. De 

facto, essa finalidade tinha sido estabelecida para cada grupo, mas não a alcançaram 

através das interações fora do grupo. A terem-na alcançado, foi devido às interações 

dentro do grupo. 

Relativamente às representações iniciais do GT3, percebemos que tendiam já a 

valorizar a colaboração. O grupo apresentou uma definição com caraterísticas que 

incidiam no processo colaborativo e o valorizavam: 

 i) a mutualidade, ou seja, o reconhecimento do valor individual de cada membro 

para a melhoria da coletividade (Esteves, 2002; Fullan & Hargreaves, 2001; Hernández, 

2007; J. Á. Lima, 2002);  

ii) a partilha, que envolve discutir questões importantes, problemas, dificuldades, 

formas de as superar, ouvindo o outro, dando contributos (Fullan & Hargreaves, 2001; 

Hernández, 2007; J. Á. Lima, 2002);  

iii) a reflexão individual e coletiva, ou seja, a análise conjunta da atividade, para a 

melhorar e responder a problemas concretos (Abrantes, 2001; Hargreaves, 1998; 

Hernández, 2007; Roldão, 2007), o que favorece, naturalmente, a (re/co)construção 

pessoal (Li-nan & Jian-feng, 2010).  

Nessa definição, também valorizaram as finalidades da colaboração: 

 i) melhoria das práticas, como resultado de um trabalho conjunto que envolve, 

naturalmente, todos os participantes e, por isso, a procura de práticas mais eficientes, 

que são concertadas em colaboração (Alarcão, 2010; Hernández, 2007; J. Á. Lima, 2002; I. 

Martins, 2006);  

ii) melhoria da aprendizagem dos alunos, como consequência da melhoria das 

estratégias e atividades didáticas concebidas colaborativamente e adotadas pelos 

professores envolvidos nessa conceção (Alarcão, 2010; Hargreaves, 1998; Hernández, 

2007; J. Á. Lima, 2002; Liston & Zeichner, 1991; I. Martins, 2006; Roldão, 2007);  
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iii) desenvolvimento profissional, enquanto processo contínuo de crescimento e de 

construção profissional ao longo da carreira (Hargreaves, 1998; Liston & Zeichner, 1991; 

Roldão, 2007; Zeichner, 2005). 

Para justificarem a relevância da colaboração entre professores, consideraram a 

constituição/manutenção de redes de aprendizagem/conhecimento, ou seja, 

reconheceram que a organização dos professores para colaborar trará ganhos individuais 

e coletivos. Isso permite também alcançar determinadas finalidades: 

i) conhecimento mais aprofundado dos alunos/escola, que resulta da partilha e da 

discussão levada a cabo pelos professores;  

ii) articulação entre áreas curriculares, pois os professores organizam a planificação 

em conjunto, de modo a não haver repetições desnecessárias e a construir um 

ensino/aprendizagem mais coerente (Hernández, 2007);  

iii) desenvolvimento profissional, que resulta de um processo contínuo de 

crescimento pessoal e profissional (Hargreaves, 1998; Liston & Zeichner, 1991; Roldão, 

2007; Zeichner, 2005); 

iv) acesso a novas ideias, que permite conhecer novas formas de ver a realidade e 

que resulta, precisamente, do contacto entre os professores (Hernández, 2007; J. Á. Lima, 

2002). Além disso, as estudantes enfatizaram que a melhoria da aprendizagem dos alunos 

é evidente com a colaboração entre professores, pois estes adotam práticas mais 

eficientes. 

Quer para definir colaboração, quer para justificar a sua importância no exercício da 

profissão docente, as estudantes do GT3 apresentaram argumentos fortes e 

diversificados.   

Ainda no âmbito das representações iniciais, as estudantes apontaram algumas 

condições para a adoção de práticas colaborativas entre professores: 

 i) o fortalecimento das relações colegiais (Hargreaves, 1998; J. Á. Lima, 2002; Little, 

1990), que consideraram ser possível através da criação de um bom ambiente escolar e 

da identificação pessoal e profissional entre os docentes;  

ii) a regulação administrativa, através da criação de condições favoráveis para 

promover a colaboração (A. Williams et al., 2001);  
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iii) iniciativas pessoais dos professores para colaborar, com intenção de melhorar o 

seu desempenho e dos seus alunos (Sawyer & Rimm-Kaufman, 2007).  

Quanto aos obstáculos à colaboração entre professores, os argumentos 

apresentados residiam na ausência de relações colegiais (Hargreaves, 1998; J. Á. Lima, 

2002; Little, 1990), associada à inexistência de uma cultura colaborativa e à inadaptação 

ao outro devido à existência de diferentes formas de trabalhar e de ideias opostas e que 

resultam de fatores de diferenciação entre os docentes (Formosinho, 2009c). Portanto, 

estas estudantes reconheciam a importância da colaboração entre os professores, mas 

tinham consciência de que nem sempre sucede como desejável, devido a um conjunto de 

fatores que podem ser inibidores da adoção desta modalidade. 

Nas suas representações finais, as estudantes do GT3 consideravam que a 

colaboração favorecia o desenvolvimento de competências e, ao nível das caraterísticas 

intervenientes no processo colaborativo, referiram: 

i) a discussão/geração de ideias, ou seja, o diálogo permanente para superar 

dificuldades ou simplesmente para alcançar uma finalidade comum (Hernández, 2007; J. 

Á. Lima, 2002);  

ii) a interação, que reside na troca de informações, ideias (Li-nan & Jian-feng, 2010);  

iii) a motivação, que é o que move efetivamente as pessoas a colaborar, como 

defendem, por exemplo, Esteves (2002) e Hernández (2007).  

Também referiram que a colaboração contribuía para o desenvolvimento de um 

perfil de professor e para conhecer melhor a realidade dos alunos, das turmas, da escola, 

o que facilitava um ensino apoiado nesse conhecimento e, portanto, os alunos só tinham 

a ganhar (Hargreaves, 1998). 

No que dizia respeito às aprendizagens em didática da escrita, o GT3 considerou 

que as interações dentro do grupo e também o contacto com os trabalhos dos outros 

grupos (Li-nan & Jian-feng, 2010) tinham favorecido o seu desenvolvimento profissional 

(Hargreaves, 1998; Liston & Zeichner, 1991; Roldão, 2007; Zeichner, 2005). Referiram, 

ainda, que a promoção da colaboração junto dos futuros alunos, para aprender a 

escrever, teria um resultado benéfico na aprendizagem destes (Hargreaves, 1998). 
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O GT3 via na colaboração a mutualidade, a partilha, a reflexão, a discussão, a 

interação, a motivação para melhorar as práticas e adotar estratégias mais eficientes, a 

articulação disciplinar, o acesso a novas ideias, o desenvolvimento profissional e do aluno. 

Também via a importância das relações colegiais frutuosas e das iniciativas pessoais dos 

professores para colaborar. Isso revela que a reflexão antes e após a experiência 

colaborativo foi profunda.  

Em síntese, consideramos que o GT1 detinha algumas ideias que tendiam a valorizar 

a colaboração, ainda que instáveis, o que poderia ter constituído um obstáculo para 

adotar esta modalidade no fórum. De facto, a colaboração só pode funcionar com base 

numa valorização desta modalidade por todos os membros de um grupo. Essa valorização 

vai sendo cimentada ao longo do tempo e alimenta-se da motivação para agir, da 

disponibilidade para respeitar o outro (as suas ideias, valores, ações), da valorização das 

contribuições de cada um, do empenhamento, da dedicação, o que conduz a um 

sentimento de pertença a um grupo profissional. Gera-se um processo de reciprocidade 

positiva, pois todos os membros se favorecem mutuamente. Sem estas condições, não 

será possível adotar práticas colaborativas.  

Portanto, na prática, o GT1 revelava não valorizar de forma efetiva e consequente a 

colaboração, ainda que tivesse algumas ideias sobre as suas vantagens. Não a valorizando 

verdadeiramente, não a poderia adotar. Assim, os seus discursos pareciam apontar mais 

para trabalho individual e cooperativo ao longo da participação no Ortografias.  

Notámos que as estudantes do GT3 retomaram algumas ideias já identificadas nas 

representações iniciais. Além disso, acrescentaram exemplos concretos, mostrando que 

tinham uma ideia mais estruturada e que esta havia sido objeto de reflexão. Julgamos, 

por isso, que estas estudantes detinham já alicerces bastante estáveis, que tendiam a 

valorizar a colaboração, pelo que seria apenas necessário promover experiências 

colaborativas, para que facilmente adotassem esta modalidade. Essa valorização – já 

antes da vivência colaborativa no âmbito desta UC e depois desta – dá-nos indícios de 

que se envolveram ativamente e de forma colaborativa nessa participação. 

Na secção seguinte, faremos algumas considerações finais. 
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6.4. Considerações finais 

Retomamos a citação de entrada deste capítulo da autoria de Arroteia (2008), que 

revela a importância da participação dos membros de uma dada organização social para o 

seu sucesso. Reportamo-nos aos professores, cujo contributo para o desenvolvimento do 

grupo a que pertencem, assenta em grande parte na sua capacidade para colaborar. Essa 

vontade de colaborar com os pares é animada pelo sentimento de pertença a um grupo, a 

uma rede, a uma comunidade, que partilha os mesmos interesses e se organiza para 

alcançar as mesmas finalidades, como muito bem nos dizia uma estudante do GT3: “[...]  

o trabalho colaborativo é, na minha opinião, uma condição necessária para que as redes 

de aprendizagem e conhecimento se constituam e se mantenham” (B1/GT3). 

Com a reflexão sobre os resultados da análise de dados que levámos a cabo neste 

capítulo, queríamos compreender como é que estes futuros professores sentiam a 

colaboração, procurando perceber indícios da sua valorização e da sua adoção. Era 

importante compreender essas representações na formação inicial, por serem 

influenciadoras da adoção de práticas desta natureza futuramente de que, em grande 

parte, depende o sucesso do grupo profissional. 

O GT1 tendia a valorizar pouco a colaboração, apesar de ter algumas ideias 

favoráveis a esta, mas que não eram suficientemente fortes para se sobreporem às ideias 

que desvalorizavam esta modalidade. Essa tendência manteve-se depois da vivência em 

DLP. Atribuímo-lo ao facto de as representações que detinham serem um obstáculo à 

valorização da colaboração, logo à sua adoção. A análise de dados feita revelou-nos que o 

incentivo à colaboração no âmbito desta UC e a criação de condições favoráveis a que 

esta ocorresse no Ortografias não foram suficientes para que estas estudantes a 

adotassem, como teremos oportunidade de perceber no capítulo subsequente. Quanto 

ao GT3, cremos que adotou essa modalidade. As suas ideias eram mais estáveis ao longo 

do discurso, coerentes e muito refletidas ao longo do estudo. Os seus membros já 

valorizavam a colaboração antes de se dar início à experiência inserida no nosso estudo e 

foram capazes de acrescentar informação nova a essa reflexão sobre a colaboração, após 

o estudo em que participaram. 
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Já no perfil de partida, o GT1 revelava uma visão muito restrita da Educação, 

considerando-a fechada em si mesma, com pouca abertura à comunidade envolvente, 

aos diferentes agentes que nela se movem. O GT3 tinha uma ideia diferente, vendo-a 

como um campo mais alargado. Essas formas de ver a Educação teriam, naturalmente, 

influência no modo como entendiam todos os campos que a podiam afetar, 

nomeadamente a formação inicial de professores. Apesar do incentivo à colaboração e da 

promoção de experiências colaborativas, a verdade é que as estudantes as filtravam 

segundo uma visão de Educação, que já vinham construindo e cimentando desde o início 

da escolarização. 

Estas estudantes terão ingressado na formação inicial detendo representações 

sobre a formação docente, os professores, a sua atividade, os alunos, etc., que terão 

resultado da sua experiência ao longo dos anos, sobretudo enquanto alunas, como 

alertam Formosinho (2009b) e Tardif (2003). Naturalmente, isso determinou o modo 

como viam o trabalho do professor (Pardal, Gonçalves, et al., 2011) e nele a colaboração. 

O modo como veem a Educação e tudo o que esta envolve é posto em confronto com o 

que é revelado aos futuros professores pelos docentes de formação inicial e isso será 

objeto da sua avaliação (Formosinho, 2009b). As representações que os estudantes 

detêm sobre a Educação no geral e a prática profissional em particular podem influenciar 

o modo como vivem e compreendem as experiências ao nível da formação inicial. Podem 

não as sentir como relevantes e, portanto, não partir delas para atuar profissionalmente, 

pois, sendo fortes e estáveis, a formação inicial terá dificuldades em modificá-las 

(Marcelo, 2009; Tardif, 2003). No entanto, podem também considerá-las relevantes e, 

nesse caso, precisam de viver experiências colaborativas diversificadas, em diferentes 

contextos, de modo a alimentar essa valorização. 

Para terminar, é de referir que a (des)valorização da colaboração antes de o futuro 

professor iniciar a sua prática, influenciará, também, as representações profissionais 

futuras. Como defendem Pardal, Gonçalves, Martins, Neto-Mendes e Pedro (2011), as 

representações profissionais são geradas por um dado grupo profissional, sobre tudo o 

que envolve o exercício da sua profissão, regulando também o agir profissional. Desse 

modo, é essencial promover formas de os estudantes valorizarem a colaboração desde 



307 
 

cedo. Apesar da sua influência, a responsabilidade pela falta de adoção de práticas 

colaborativas entre os professores não pode ser imputada exclusivamente à formação 

inicial. A sua função é promover o mais possível esta modalidade, procurando incentivar a 

sua valorização por parte dos futuros professores. 

Consideramos, portanto, que o GT1 precisava ainda de sentir que a colaboração 

afeta positivamente as práticas dos professores. Enquanto não o compreendesse, não 

poderia envolver-se e partilhar numa colaboração efetiva, pelo que seria importante 

continuar a viver situações em que esta modalidade surgisse como protagonista. No que 

se refere ao GT3, consideramos essencial que continue a vivenciar experiências 

colaborativas diversificadas, para que possa tornar ainda mais forte a sua convicção de 

que a colaboração é essencial para si, para o grupo profissional, para os seus alunos e 

para a Educação. 

De modo a enriquecer a reflexão levada a cabo neste capítulo, no capítulo seguinte, 

iremos apresentar a interpretação dos resultados relativos ao desenvolvimento da 

colaboração e construção de conhecimento didático de abordagem da ortografia destes 

grupos de estudantes. 
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CAPÍTULO 7 – Colaboração e construção de conhecimento didático 

 

A nova promessa da colaboração significa que através 
da produção com os pares conseguiremos dominar a 
capacidade, o engenho e a inteligência humanos com 
mais eficiência e eficácia do que qualquer outra coisa. 
[...] o conhecimento, a capacidade e os recursos 
colectivos incorporados no seio de vastas redes 
horizontais de participantes podem ser mobilizados de 
maneira a que se consiga alcançar muito mais do que 
acontece quando uma empresa trabalha sozinha. 
(Tapscott & Williams, 2008, p. 26). 

 

O objetivo deste capítulo é caraterizar a colaboração desenvolvida para a 

construção de conhecimento didático relativo à abordagem da ortografia pelos GT, 

participantes no nosso estudo, através da participação no fórum de discussão online 

Ortografias99.  

Uma vez que o fórum estava organizado em três partes, optámos por apresentar o 

resultado da análise de dados em três secções: i) Sistema ortográfico do Português, ii) 

Processo de ensino e aprendizagem e desenvolvimento da competência ortográfica e iii) 

Estratégias didáticas centradas no desenvolvimento da competência ortográfica100: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16 – Estrutura da apresentação da análise de dados 

 

                                                           
99

 Para outras informações, cf. Capítulo 5 – Descrição do estudo e da metodologia de investigação adotada, 
secções 5.3.3. e 5.4.3. 
100 Todas as citações das estudantes transcritas neste capítulo encontram-se nos Anexos 13 e 19. 

I. Sistema ortográfico do Português 

Sua 
complexidade 

Legitimidade 
das 

alterações 
ortográficas 

Natureza das  
alterações  

decorrentes  
do AO 

Fase inicial  
Fase intermédia  

Fase final 

Fase inicial  
Fase intermédia  

Fase final 

Fase inicial  
Fase intermédia  

Fase final 

II. Processo de ensino e aprendizagem  
da ortografia e 

desenvolvimento da  
competência ortográfica 

Fase inicial Fase intermédia Fase final 

III. Estratégias didáticas centradas  
no desenvolvimento da  
competência ortográfica 

Fase inicial Fase intermédia Fase final 



309 
 

No quadro seguinte, damos conta da frequência com que foram publicados posts no 

fórum Ortografias: 

  GT1 GT3 Total 

 
 
 
 
 
Parte I 

Fase inicial 3 3 6  
 
 
 
 
 

26 

Fase intermédia 1 1 2 

Fase final 1 1 2 

Total 5 5 10 

Fase inicial 3 1 4 

Fase intermédia 1 1 2 

Fase final 1 1 2 

Total 5 3 8 

Fase inicial 3 1 4 

Fase intermédia 1 1 2 

Fase final 1 1 2 

Total 5 3 8 

 
Parte II 

Fase inicial 3 3 6  
10 Fase intermédia 1 1 2 

Fase final 1 1 2 

Total 5 5 10 

 
Parte III 

Fase inicial 3 3 6  
10 Fase intermédia 1 1 2 

Fase final 1 1 2 

Total 5 5 10 

Quadro 27 – Frequência de publicação de posts dos estudantes no fórum de discussão online Ortografias 

 

A leitura do quadro permite-nos perceber que o maior número de posts publicados 

corresponde sempre às fases iniciais, o que se explica por ser nestas fases que os 

membros de cada grupo deixavam a sua opinião sobre o (sub)tema em discussão. Nas 

restantes fases, eram, apenas, anexados documentos. Também na Parte I se registaram 

mais posts, o que se justifica por esta ter três subtemas e, portanto, mais tópicos a 

convidar os estudantes à reflexão. Por outro lado, constata-se que não há diferenças 

apreciáveis entre o número de posts publicados pelos dois GT, quer no que se refere aos 

totais, quer no que diz respeito à ocorrência por Parte do fórum considerada.  

Começamos por apresentar os resultados da análise de dados decorrentes da 

participação dos GT na Parte I (relativa ao sistema ortográfico do Português). Lembramos 

que à fase inicial correspondia o desencadeamento da discussão, à fase intermédia a 

exploração e à fase final a integração e a resolução, como no modelo de Garrison et al. 

(2000). Esse modelo serviu de apoio à análise a par do quadro teórico constituído, 

relativo à abordagem da ortografia. 
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7.1. Sistema ortográfico do Português 

Nas secções seguintes, procuraremos caraterizar a coconstrução de conhecimento 

sobre o sistema ortográfico do Português, relativamente i) à sua complexidade, ii) à 

legitimidade das alterações ortográficas introduzidas pelo AO e iii) à natureza das 

alterações, como nos informa a figura seguinte: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 – Estrutura do tema relativo ao sistema ortográfico do Português 

 

Começamos pela complexidade do sistema ortográfico do Português. No quadro 

seguinte, apresentamos a evolução das fases de coconstrução de conhecimento dos GT:  
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Fase inicial ● ● ● ● ● ● ● ● 

Fase inter-
média 

 ● ● ● ● ● ● ● 

Fase final  ● ● ● ● ● ● ● 

G
T3

 

Fase inicial  ●  ●  ●  ● 

Fase inter-
média 

 ●  ●  ●  ● 

Fase final ● ● ● ● ● ●  ● 

Quadro 28 – Evolução das fases de coconstrução de conhecimento relativas à complexidade do sistema 
ortográfico do Português 

I. Sistema ortográfico do Português 

Sua 
complexidade 

Legitimidade 
das 

alterações 
ortográficas 

Natureza das  
alterações  

decorrentes  
do AO 

Fase inicial  
Fase intermédia  

Fase final 

Fase inicial  
Fase intermédia  

Fase final 

Fase inicial  
Fase intermédia  

Fase final 
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Procurando caraterizar a evolução do conhecimento coconstruído, a análise de 

dados revelou que: 

- na fase inicial, os GT tinham iniciado a discussão, através do reconhecimento da 

complexidade do sistema ortográfico do Português, referindo quer as suas caraterísticas, 

quer as respetivas consequências para o ensino e aprendizagem da ortografia; os GT 

destacaram-se pelo rigor da linguagem utilizada e o GT3 mais pela profundidade dos 

argumentos utilizados, ainda que o GT1 tivesse revelado deter mais informação do que o 

GT3; 

- na fase intermédia, os GT revelaram ter progredido, pois selecionaram informação 

da fase inicial que consideravam relevante, para construir um documento representativo 

do pensamento do grupo; aparentemente, para construir os seus documentos, o GT1 terá 

discutido e colaborado pouco, limitando-se a copiar e colar posts da fase inicial ou partes 

destes; já o GT3 revelou alguma dificuldade em selecionar toda a informação que seria 

relevante; no entanto, apresentou um documento que constituía uma sistematização da 

informação reunida pelos vários membros, parecendo revelar que os seus autores se 

tinham apropriado efetivamente daquela informação e coconstruído conhecimento; 

- na fase final, os GT revelaram, genericamente, ter integrado no respetivo 

documento informação nova proveniente do documento que apresentava o parecer dos 

especialistas, ou seja, souberam identificá-la e integrá-la no seu documento; porém, o 

GT1 revelou dificuldade em conceber uma síntese e em criar um texto novo, 

representativo do grupo; já o GT3 revelou ter re/coconstruído conhecimento, tendo em 

conta que confirmou a informação prévia e associou-lhe outra nova, com um texto 

reformulado; portanto, apenas o GT3 deu indícios de ter avançado para a fase de 

resolução. 

Em suma, notámos que o GT1 apostou pouco na colaboração, ao contrário do 

GT3, que revelou ter adotado esta modalidade de trabalho, ao percorrer o fórum 

Ortografias. Relembramos que o subtema seguinte se centrava na legitimidade das 

alterações ortográficas em curso, decorrentes da adoção do AO e a construção de 

conhecimento evoluiu, como se representa no quadro abaixo: 
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Fase inicial ● ● ● ● ● ● ● ● 

Fase 
intermédia 

● ● ● ● ● ● ● ● 

Fase final ● ● ● ● ● ● ● ● 

G
T3

 

Fase inicial ● ●   ●    

Fase 
intermédia 

● ●   ●    

Fase final  ● ●  ●    

Quadro 29 – Evolução das fases de coconstrução de conhecimento relativas à legitimidade das alterações 
ortográficas introduzidas pelo AO 

 

Relativamente a este subtema, continuámos a notar que houve pouca colaboração 

por parte dos membros do GT1. O GT3 revelou alguma colaboração, mas parece não ter 

aprofundado devidamente a abordagem dos conteúdos em causa, como no subtema 

anterior. O GT1 parecia ser o grupo que conhecia melhor, quer os argumentos a favor, 

quer os argumentos contra as alterações ortográficas. Depois de concluídas estas 

atividades, as estudantes eram convidadas a passar ao subtema seguinte, que se prendia 

com a natureza das alterações decorrentes do AO, tendo a construção de conhecimento 

evoluído como se representa no quadro abaixo: 

 

  Aspetos alterados 

  Maiúsculas e 
minúsculas 

Hifenização Fonética Alfabeto Acentuação 
gráfica 

G
T1

 

Fase inicial ● ● ● ● ● 

Fase intermédia ● ● ● ● ● 

Fase final ● ● ● ● ● 

G
T3

 

Fase inicial  ● ● ● ● 

Fase intermédia ● ● ● ● ● 

Fase final ● ● ● ● ● 

Quadro 30 – Evolução das fases de coconstrução de conhecimento relativas à natureza dos aspetos 
alterados pelo AO 
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A leitura do quadro revela-nos que o GT1 mencionou todos os aspetos ao longo das 

três fases, destacando-se do GT3 nesse aspeto. Contudo, a sua evolução não foi tão 

percetível como a deste último, porque os documentos apresentados eram cópias 

integrais dos anteriores: mais concretamente, o documento da fase intermédia era uma 

cópia de um post de um membro deste GT e o documento da fase final era uma cópia do 

da fase intermédia, tendo sido acrescentado apenas um aspeto sobre a acentuação 

gráfica, que era um excerto do documento dos especialistas. Portanto, apesar de ter 

identificado informação importante a partir do documento dos especialistas, o grupo não 

refletiu muito sobre esta entre as diversas fases. Apesar de termos tido acesso a um único 

post do GT3, na fase inicial, recolhemos indícios de que este grupo refletiu, discutiu e 

colaborou: apresentou um texto muito bem fundamentado, na fase intermédia, e soube 

aproveitar os aspetos mencionados construindo um texto novo, na fase final. Esse texto 

final tinha citações de especialistas, que surgiam para sustentar os aspetos referidos pelo 

próprio grupo. 

Ao nível do conhecimento coconstruído, qualquer dos GT revelou ter contactado 

com a informação relativa à natureza das alterações ortográficas, sendo que, 

provavelmente, terá sido o GT3 o grupo que mais se apropriou dela. 

De seguida, iremos referir-nos aos resultados da análise dos dados recolhidos da 

Parte II do fórum. 

 

7.2. Ensino e aprendizagem da ortografia e o seu papel no desenvolvimento da 

competência ortográfica 

Concluídas as atividades referentes à Parte I do fórum, os GT deveriam passar às 

atividades da Parte II, relativas ao papel do processo de ensino e aprendizagem no 

desenvolvimento da competência ortográfica, como é representado na figura seguinte:  
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Figura 18 – Enquadramento da Parte II no fórum de discussão online Ortografias 

 

Também para esta análise nos apoiámos no quadro teórico relativo à abordagem da 

ortografia e no modelo de Garrison et al. (2000), sendo que à fase inicial correspondia o 

desencadeamento da discussão, à fase intermédia a exploração e à fase final a integração 

e a resolução. Nesta secção, caraterizamos: a) a fase inicial, b) a fase intermédia e c) a 

fase final da coconstrução de conhecimento dos GT. 

 

A) Fase inicial 

A fase inicial correspondia ao primeiro tópico101 e, portanto, ao desencadeamento 

da discussão. Um desafio inicial era lançado através do texto seguinte: 

“Se tivéssemos de aprender a escrever uma língua desconhecida sem ter acesso à 
pronúncia, nem a uma estrutura morfológica interna, mas apenas à forma gráfica 
constituída por sequências de letras, quantas palavras conseguiríamos decorar, na 
sua sequência integral?” (Barbeiro, 2007, p. 102). 
Partindo da afirmação de Barbeiro, comente e discuta com os restantes 
intervenientes neste Fórum: 
i) O lugar da ortografia no processo de escrita 
ii) Princípios essenciais a ter em conta na aprendizagem da ortografia  
a. antes da escolarização 
b. na escolarização 
iii) O papel do erro na aquisição e desenvolvimento da competência ortográfica. 
(Fórum Ortografias, Parte II, Tópico 13). 
 

                                                           
101 Cf. Anexo 5 para aceder guião do fórum. 

I. Sistema ortográfico do Português 

Sua 
complexidade 

Legitimidade 
das 

alterações 
ortográficas 

Natureza das  
alterações  

decorrentes  
do AO 

Fase inicial  
Fase intermédia  

Fase final 

Fase inicial  
Fase intermédia  

Fase final 

Fase inicial  
Fase intermédia  

Fase final 

II. Processo de ensino e aprendizagem  
da ortografia e 

desenvolvimento da  
competência ortográfica 

Fase inicial Fase intermédia Fase final 

III. Estratégias didáticas centradas  
no desenvolvimento da  
competência ortográfica 

Fase inicial Fase intermédia Fase final 
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Os GT responderam ao desafio discutindo o processo de ensino e aprendizagem da 

ortografia e o seu papel no desenvolvimento da competência ortográfica, tendo em 

conta: i) o lugar da ortografia no processo de escrita, ii) os princípios essenciais a ter em 

conta na abordagem didática da ortografia e iii) o papel do erro na aprendizagem e 

desenvolvimento da competência ortográfica. 

Começamos por apresentar os resultados da análise dos posts sobre o lugar da 

ortografia no processo de escrita, no gráfico que se segue: 

 

0 1 2 3

Elemento integrante

Elemento relevante

GT1

GT3

 
Gráfico 13 – Lugar da ortografia no processo de escrita (fase inicial) 

 

Ambos os GT referiram dois aspetos importantes a ter em conta relativamente ao 

lugar da ortografia no processo de escrita. Para o GT1, tratava-se da necessidade de não 

ver a ortografia isoladamente, mas antes integrada no processo de escrita (elemento 

integrante): 

O aprendizado da ortografia não deve ser visto como uma disciplina independente 
dentro do processo de aprendizado da linguagem escrita, mas como um dos 
aspectos que o caracterizam. (A2/GT1).  
 

Note-se a utilização de aprendizado, vocábulo muito comum no Português do Brasil, a 

que corresponde, no Português europeu, o termo aprendizagem. Esta utilização pode ser 

indício de que o texto foi copiado de uma fonte brasileira.  

Para o GT3, tratava-se da necessidade de dominar o código ortográfico (elemento 

relevante): 

[...] a meu ver tem uma importância incalculável, pois saber escrever implica 
conhecer o sistema pelo qual se rege, as suas regras e a sua correta utilização. 
(B2/GT3). 
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Aprofundando este tema, os dois GT também se pronunciaram sobre os princípios a 

ter em conta na abordagem didática da ortografia, como podemos ver no gráfico 

seguinte: 

0 1 2 3

Necessidade de automatização

Fases da aprendizagem formal da
ortografia

Valorização dos conhecimentos e
competências neste domínio

adquiridos antes da escolarização

GT1

GT3

 
Gráfico 14 – Princípios a ter em conta na abordagem didática da ortografia (fase inicial) 

 

Os GT fizeram uma reflexão importante sobre os princípios a ter em conta no 

ensino e aprendizagem da ortografia. A tomada de consciência pelo professor (e, neste 

caso, por estas futuras profissionais da Educação), do facto de que as crianças já detêm 

conhecimentos sobre ortografia antes de iniciarem a escolarização e de que continuam 

essa aprendizagem depois de a iniciarem torna-se essencial no momento de identificar os 

conhecimentos e competências que os alunos detêm e aqueles que se pretende que 

construam e desenvolvam. Vejam-se os exemplos seguintes para os dois GT (valorização 

dos conhecimentos e competências neste domínio antes da escolarização): 

Vários autores apontam os benefícios das escritas infantis inventadas enquanto 
uma via para aquisição do princípio alfabético. O incentivo das escritas inventadas e 
a reflexão sobre essa mesma escrita poderá facilitar a transição para hipóteses 
conceptuais mais evoluídas, onde, gradualmente, as crianças começam a 
compreender que a escrita codifica unidades do oral e que essas unidades deverão 
ser representadas por letras com valor sonoro convencional. (A2/GT1); 
 
[...] até mesmo letras, usando já algumas regras essenciais: escrevem de cima para 
baixo e da esquerda para a direita, juntam “letras” para formar palavras. São 
noções que as crianças adquirem, então, antes do ensino da escrita dito [sic] formal. 
(B3/GT3). 
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Nesta linha, os dois GT refletiram sobre as fases de aprendizagem da ortografia, em 

função, também, das fases do próprio desenvolvimento das crianças.  

A terceira fase, quando a criança tem entre 6 e 7 anos, a escrita representa a fala 
com diferenças sonoras, compondo vogais e consoantes. Esta fase chama-se 
alfabética ou fonética. Quando a criança chega aos 8 anos, começa a adquirir 
padrões ortográficos, morfológicos e visuais. Esta fase é chamada de transicional. 
Finalmente, aos 10 anos, durante a fase ortográfica correcta, o aluno já domina 
regras básicas de ortografia, sinais de acentuação, grupos consonantais, e começa a 
acumular o vocabulário aprendido. (A3/GT1); 
 
Ainda na fase pré-escolar muitos são os pequenos gestos a serem trabalhados, 
nomeadamente a direccionalidade da escrita, que parte da esquerda para a direita, 
o contacto com diversos instrumentos de escrita, etc. Numa fase posterior, já na 
escolarização é fundamental, na minha opinião, que o professor proporcione à 
criança momentos de contacto com a ortografia, explicando que a tal variação de 
pronúncia não afeta, na prática, a escrita. (B2/GT3). 
 
Ambos consideraram que essas fases deveriam conduzir a uma automatização dos 

aspetos ortográficos: 

Consoante a escolaridade progride, os aspectos gráfico e ortográfico devem ser 
automatizados. (A1/GT1). 
 
Para escrever corretamente é necessário ter apreendido o sistema ortográfico e este 
será tanto melhor dominado quanto mais se escrever. (B3/GT3). 
 

De facto, quanto mais cedo o aluno se apropriar do sistema ortográfico da língua, mais 

cedo, também, se poderá ocupar prioritariamente de outros aspetos mais complexos do 

processo de escrita e, nessa medida, construir textos com mais qualidade. Ambos os GT 

revelaram uma reflexão profunda e sustentada sobre este aspeto. 

Os GT também se pronunciaram sobre o papel do erro na aprendizagem e 

desenvolvimento da competência ortográfica, como podemos verificar através do gráfico 

seguinte: 
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0 1 2

Envolvimento do aluno no
processo

Articulação entre o aprendido e
eeventuais lacunas

GT1

GT3

 
Gráfico 15 – Papel do erro na aprendizagem e desenvolvimento da competência ortográfica (fase inicial) 

 

As estudantes dos dois GT mostraram que entendiam que os erros ortográficos são 

úteis, enquanto indicadores de conquistas e de dificuldades (articulação entre o 

aprendido e eventuais lacunas). Vejam-se os exemplos: 

[...] para o professor, o erro desempenha o papel de revelador dos pontos fracos e 
também sintoma de que a aprendizagem se está a fazer. A atitude pedagógica mais 
acertada será perspectivá-lo como um processo natural e normal da aprendizagem 
e revelador de estratégias de aprendizagem que vão dando lugar à reposição de 
novos conhecimentos. (A3/GT1); 
 
O erro pode ser um aspeto positivo também para o professor, pois permite-lhe 
conhecer as dificuldades de um dado aluno, percebendo quais as falhas na sua 
aprendizagem, auxiliando-o posteriormente a ultrapassá-las através de métodos de 
ensino ajustados às necessidades da turma. (B1/GT3); 

 
Para ambos os GT, a análise desses erros poderia servir de base para a adoção de 

estratégias por parte do professor a ter em conta na planificação de atividades e para o 

aluno tomar consciência do que já tinha alcançado e do caminho a percorrer 

(envolvimento do aluno do processo). Vejam-se os exemplos: 

Apenas corrigir os erros ortográficos não é suficiente, pois a criança precisa saber o 
que fez e porque precisa de corrigir. (A1/GT1).  

 
Quanto ao papel do erro na aquisição e desenvolvimento da competência 
ortográfica podemos afirmar que, tal como em várias temáticas de outras áreas, é 
fundamental que o aluno saiba detetar os seus erros, reconhecê-los perante o 
docente e revê-los para que depreenda que o seu texto deve ser compreendido por 
todos, encarando-o como um texto público. (B1/GT3). 
 
Em síntese, nesta fase inicial, as estudantes dos dois GT pareciam conhecer com 

alguma segurança os aspetos em discussão.  



319 
 

B) Fase intermédia 

Depois de terem refletido sobre diferentes aspetos associados ao ensino e 

aprendizagem da ortografia e o seu papel no desenvolvimento da competência 

ortográfica, à semelhança do que sucedeu na Parte I, os GT conceberam em grupo um 

documento, que constituía um esforço de consenso sobre o tema em discussão. 

Analisámos esses textos, verificando: i) se mencionavam os mesmos/outros aspetos 

da fase inicial, ii) se apresentavam um documento com texto original ou iii) se copiavam e 

colavam excertos dos posts individuais da fase inicial.  

No quadro seguinte, sintetizámos os resultados da análise feita:  

 

  GT1 GT3 

  Fase inicial Fase 
intermédia 

Fase inicial Fase 
intermédia 

Lugar da 
ortografia no 
processo de 

escrita 

Componente integrante 
 

●    

Componente relevante   ● ● 

 
 

Princípios 
essenciais a ter 

em conta na 
abordagem 
didática da 
ortografia 

 

Valorização dos 
conhecimentos e 
competências neste domínio 
adquiridos antes da 
escolarização 

● ● ● ● 

Fases da aprendizagem formal 
da ortografia 

● ● ● ● 

Necessidade de 
automatização 

● ● ● ● 

Papel do erro na 
aprendizagem e 

desenvolvimento 
da competência 

ortográfica 

Articulação entre o aprendido 
e eventuais lacunas  

● ● ● ● 

Envolvimento do aluno no 
processo 

● ● ● ● 

Quadro 31 – Comparação entre a fase inicial e a fase intermédia de coconstrução de conhecimento 
relativo ao ensino e aprendizagem da ortografia e seu papel no desenvolvimento da competência 

ortográfica 

 

Genericamente, os GT selecionaram os aspetos relevantes, à exceção de um 

(componente integrante) que foi excluído pelo GT1.  

O GT1 teve dificuldades em apresentar um texto que constituísse uma síntese, pois 

as partes nem sempre estavam bem articuladas, já que resultavam de cópia e de colagem 

de excertos de posts da fase inicial. O GT3 também não apresentou um texto, como tinha 
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acontecido nos momentos anteriores do percurso através deste fórum. Desta vez, optou 

por selecionar partes de posts da fase inicial e copiá-los, organizando-os em tópicos, o 

que era revelador de pouca colaboração. 

Contudo, consideramos que ambos evoluíram para a fase de exploração (segundo o 

modelo que apoiou a nossa análise), pois a diversidade de posts selecionados da fase 

inicial, em detrimento da seleção de apenas um único, revela que leram os posts de cada 

elemento e selecionaram os mais relevantes. No entanto, se tivessem colaborado 

efetivamente, poderiam ter concebido um documento que constituísse uma verdadeira 

síntese dessa informação selecionada e refletisse a apropriação da mesma. 

 

C) Fase final 

Após terem anexado o documento elaborado em grupo, na fase intermédia, os GT 

eram convidados a passar a uma nova fase e a ler um documento, que continha a 

perspetiva de investigadores na área sobre o assunto em discussão, confrontando essa 

informação com a apresentada no documento do grupo (anexado ao fórum no segundo 

tópico). De seguida, deveriam reformular o documento do grupo (da fase intermédia) e 

anexá-lo ao fórum (fase final), sendo depois objeto da nossa análise.  

No quadro seguinte, apresentamos a síntese dos resultados da análise para o tópico 

em discussão nesta parte do fórum: 
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Fase inicial ●   ● ● ● ● ●  

Fase inter-
média 

   ● ● ● ● ●  

Fase final ●  ● ● ●  ● ● 
 
 
 

● 
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  Lugar da ortografia no 
processo de escrita 

Princípios essenciais a ter 
em conta na abordagem 

didática da ortografia 
 

Papel do erro na 
aprendizagem e 

desenvolvimento da 
competência ortográfica 
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Fase inicial  ●  ● ● ● ● ●  

Fase inter-
média 

 ●  ● ● ● ● ●  

Fase final ●   ● ●  ● ● ● 

Quadro 32 – Comparação entre as fases inicial, intermédia e final de coconstrução de conhecimento 
relativo ao ensino e aprendizagem da ortografia e seu papel no desenvolvimento da competência 

ortográfica 

 

Relativamente ao GT1, voltámos a encontrar ocorrências sobre o lugar da ortografia 

no processo de escrita, que tinha abandonado no documento da fase intermédia. Isso 

ficou a dever-se ao facto de, no documento em que eram apresentadas as reflexões dos 

especialistas, este aspeto ser mencionado. De facto, o GT1 apresentou um texto 

essencialmente constituído pela transcrição de partes do documento relativo aos 

especialistas, assinalando-as a negrito. Identificámos também referências a uma nova 

subcategoria – modos de atuação –, que emergiu da cópia de um excerto do documento 

dos especialistas.  

Continuámos a registar ocorrências relativas aos princípios a ter em conta na 

abordagem didática da ortografia, à exceção da necessidade de automatização. Portanto, 

o GT1 continuou a reconhecer, como na fase inicial e na fase intermédia, que, quando os 

alunos iniciam a aprendizagem formal da ortografia, reconhecem alguns aspetos, por já 

os terem compreendido numa fase anterior à escolarização e que, durante esta, 

progridem em fases na aprendizagem formal da ortografia. 

O GT1 continuou também a reconhecer a importância do erro na aprendizagem e 

desenvolvimento da competência ortográfica, por permitir ao professor e aos alunos 

identificarem as dificuldades, as conquistas e as necessidades destes últimos. Copiando 

um excerto do texto dos especialistas, acrescentou, ainda, uma referência à possibilidade 

de se organizar os erros em categorias, procurando compreender a sua origem. 
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Ao refletir sobre o lugar da ortografia no processo de escrita, o GT3 abandonou a 

ideia de que a ortografia era uma componente relevante, a que tanta ênfase tinha dado, 

quer na fase inicial, quer na fase intermédia. Talvez esta alteração se tivesse devido ao 

facto de os especialistas não darem todo esse destaque à ortografia, preferindo 

centrar-se nela como uma componente integrante do processo de escrita com um papel 

na atuação sobre diversas outras componentes (modos de atuação). Por isso, na fase 

final, o GT3 centrou-se na componente integrante (com texto da sua autoria, construído 

com base no dos especialistas). 

No que diz respeito aos princípios a ter em conta na abordagem didática da 

ortografia, notámos uma grande preocupação em se apropriar da informação nova que o 

documento dos especialistas continha. Referiu-se à valorização dos conhecimentos e 

competências neste domínio adquiridos antes da escolarização e às fases da 

aprendizagem formal da ortografia, apresentando um texto da sua autoria, mas baseado 

no dos especialistas. Nessa medida, abandonou o seu próprio texto (da fase intermédia) e 

não referiu a necessidade de automatização, apesar de o documento dos especialistas 

também referir este aspeto. Revelou a mesma preocupação em se apropriar da 

informação mais importante contida no documento dos especialistas sobre o papel do 

erro na aprendizagem e desenvolvimento da competência ortográfica. Manteve a 

articulação entre o aprendido e eventuais lacunas e o envolvimento do aluno no processo, 

com texto da sua autoria, mas baseado nos especialistas. Emergiu a tipologia de erros, 

tendo sintetizado o que diziam os especialistas. 

 Em síntese, nesta fase os documentos apresentados revelaram indícios de que 

ambos os GT tinham conseguido identificar informação nova. No entanto, também 

abandonaram informação sua importante e que os especialistas mencionavam. Portanto, 

ao contrário do que vínhamos notando, os GT não recorreram ao texto dos especialistas 

para completar a sua informação, antes substituíram o que tinham escrito pelo que era 

dito pelos especialistas. Na verdade, apesar de mencionarem a maioria dos aspetos 

referidos nas fases inicial e intermédia, basearam-se no texto dos especialistas, não se 

limitando apenas a copiá-la, mas apropriando-se da informação e elaborando texto da 

sua autoria, embora em graus diferentes. De facto, o GT1 fê-lo apenas pontualmente, 
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enquanto o GT3 fez um esforço maior de síntese e criação de texto da sua autoria, ainda 

que com base no documento que continha a reflexão dos especialistas. 

 Assim, ambos os GT revelaram indícios de ter evoluído para a fase de integração, 

sendo que também a presença de síntese e de criação de possíveis soluções, 

relativamente ao tema em discussão nos faz pensar que terão evoluído para a fase de 

resolução 

Em síntese, relativamente a esta Parte II, consideramos que, paulatinamente, as 

estudantes do GT1 começaram a sentir-se mais motivadas com as atividades propostas. O 

GT3 parecia ter também evoluído na forma de trabalhar, pois os seus textos eram agora 

mais completos. 

 

7.3. Estratégias e atividades didáticas para desenvolver a competência ortográfica 

Concluídas as atividades referentes à Parte II do fórum, os GT prosseguiram para as 

atividades da Parte III, relativas a estratégias e atividades didáticas para desenvolver a 

competência ortográfica, como se pode ver na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Enquadramento da Parte III no fórum de discussão online Ortografias 

 

Nesta secção, caraterizamos também: a) a fase inicial, b) a fase intermédia e c) a 

fase final da coconstrução de conhecimento dos GT. 

 

 

I. Sistema ortográfico do Português 

Sua 
complexidade 

Legitimidade 
das 

alterações 
ortográficas 

Natureza das  
alterações  

decorrentes  
do AO 

Fase inicial  
Fase intermédia  

Fase final 

Fase inicial  
Fase intermédia  

Fase final 

Fase inicial  
Fase intermédia  

Fase final 

II. Processo de ensino e aprendizagem  
da ortografia e 

desenvolvimento da  
competência ortográfica 

Fase inicial Fase intermédia Fase final 

III. Estratégias didáticas centradas  
no desenvolvimento da  
competência ortográfica 

Fase inicial Fase intermédia Fase final 
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A) Fase inicial 

A fase inicial correspondia ao primeiro tópico102 e, portanto, ao desencadeamento 

da discussão. Um desafio inicial era lançado através do texto: 

“O ensino e aprendizagem da ortografia deverá ter em conta as capacidades 
específicas dos alunos, sendo necessário promover as relações que a ortografia 
sustenta com os outros domínios da língua, nomeadamente no funcionamento dos 
textos e na produção escrita”. (Centre Régional de Documentation Pédagogique de 
Champagne-Ardenne, 1993) 
Partindo desta afirmação, vamos propor-lhe diversos temas de reflexão. Para os 
discutir com os participantes, deverá deixar comentários sobre cada tema, 
procurando comentar, também, as respostas deixadas pelos colegas. 
i)  Estratégias de ensino e aprendizagem da competência ortográfica centradas em 
aspetos que integrem esta competência com outros domínios da língua 
ii) Sugestões de atividades centradas em aspetos que integrem esta competência 
com outros domínios da língua. (Fórum Ortografias, Parte III, Tópico 17). 
 
As estudantes responderam ao desafio refletindo sobre: i) estratégias didáticas e ii) 

atividades didáticas para o desenvolvimento da competência ortográfica. Começamos por 

apresentar os resultados relativos à análie das estratégias didáticas mencionadas: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Orientação corretiva

Atuação metalinguística

Atuação integradora

GT1

GT3

 
Gráfico 16 – Estratégias didáticas para o desenvolvimento da competência ortográfica (fase inicial) 

 

O GT1 centrou-se mais nas estratégias de atuação na vertente metalinguística e o 

GT3, nas de atuação na vertente integradora. 

As estudantes do GT1 referiram estratégias de atuação na vertente integradora, em 

que a ortografia surge no âmbito de outras componentes ou domínios e que são 

relevantes para que o aluno compreenda que esta não (sobre)vive isoladamente. Veja-se, 

como exemplo, o seguinte enunciado: 

                                                           
102 Cf. anexo 5 para aceder guião do fórum. 
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[...] realização de composições sobre temas livres ou previamente discutidos pelo 
professor. (A2/GT1). 
 
O GT1 também manifestou preocupação com a compreensão de critérios 

subjacentes ao funcionamento do sistema ortográfico (atuação na vertente 

metalinguística), por via da tipologia de erros ortográficos, como se vê neste exemplo: 

A este propósito é também pertinente referir que, para que os alunos pratiquem a 
identificação dos próprios erros e dos colegas, o professor deve facultar-lhes a 
tipologia de erros que venha a adoptar. Só deste modo será possível a convergência 
de critérios, bem como a compreensão, por parte do aluno, do como e do porquê 
das acções a realizar, tornando, assim, a aprendizagem verdadeiramente 
significativa. (A1/GT1). 
 
Contrariamente, estratégias de orientação corretiva poderão não ser muito úteis, 

embora o GT1 ainda não tenha refletido sobre isso. Veja-se o exemplo: 

Algumas estratégias que podem ser utilizadas com os alunos para uma melhor 
aprendizagem da ortografia e escrita são os ditados, o preenchimento de lacunas de 
um texto [...]. (A2/GT1). 
 

Ainda que os ditados possam ser utilizados para a aprendizagem da ortografia, é 

necessário dar-lhes um sentido muito para além da mera correção de erros ortográficos. 

As estudantes do GT3 referiram, apenas, estratégias de atuação na vertente 

integradora e de atuação na vertente metalinguística. Vejam-se os exemplos: 

[...] será mais proveitoso tratar questões não só ao nível da ortografia mas, 
também, relativo a outros domínios da língua. Será também importante, encontrar 
estratégias onde se possa trabalhar questões fonológicas, regras de 
correspondência som-grafia bem como questões de léxico. (B3/GT3). 
 
O ensino e aprendizagem da ortografia deve ter como base a construção da 
compreensão das regras do sistema com o qual se está a trabalhar, pois estas não 
podem basear-se na sua memorização. (B2/GT3). 
 
Qualquer dos GT revelou conhecer abordagens bastante atuais relativas às 

estratégias a adotar para o ensino e aprendizagem da ortografia. O GT1 mencionou, 

também, estratégias de orientação corretiva, revelando algumas conceções de 

abordagem mais tradicional de ensino. 

Aprofundando a discussão, os GT pronunciaram-se sobre as atividades didáticas: 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Orientação corretiva

Atuação metalinguística

Atuação integradora

GT1

GT3

  
Gráfico 17 – Atividades didáticas para o desenvolvimento da competência ortográfica (fase inicial) 

 

Na linha das estratégias referidas, o GT1 indicou atividades de atuação na vertente 

integradora. Veja-se o seguinte exemplo: 

[...] palavras mais difíceis: em relação a uma tarefa de leitura pode ser solicitado aos 
alunos que indiquem as palavras que consideram mais difíceis quanto à ortografia, 
o que lhes permitirá a tomada de consciência e explicitação das suas dificuldades, 
favorecendo as suas próprias concepções e representações acerca do sistema 
ortográfico. (A1/GT1); 
 
Também referiu atividades de atuação metalinguística: 

- suprimir palavras em canções (à semelhança do que acontece com a canção ‘O 
meu chapéu tem três bicos’. (A1/GT1); 
 
Como tinha referido estratégias de orientação corretiva, o GT1 propôs, também, 

atividades dessa natureza: 

Ensino explícito das regras ortográficas; […] O ditado de palavras e frases – escrita 
sem modelo [...] (A3/GT1). 
 
Quanto ao GT3, mencionou atividades de atuação na vertente integradora: 

Elaborar rascunhos antes da produção de um texto; 
Rever textos com a ajuda do professor; (B3/GT3). 
 
E também mencionou atividades de atuação na vertente metalinguística: 

Atividades de exploração da temática da acentuação gráfica, apresentando textos 
com vários erros de acentuação em que os alunos têm que corrigir, textos sem 
acentuação onde os alunos têm que a colocar. (B1/GT3). 
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No entanto, acrescentou atividades de orientação corretiva, que não tinha 

mencionado em relação às estratégias: 

Fazer um ditado e serem os alunos a corrigirem uns dos outros. (B2/GT3). 
 
Revelava, ainda, a necessidade de refletir mais aprofundadamente sobre o que as 

pode diferenciar.  

 

B) Fase intermédia 

Depois de refletirem sobre estratégias e atividades didáticas centradas no 

desenvolvimento da competência ortográfica, à semelhança do que sucedeu nas 

restantes partes, os GT escreveram um texto, que constituía um esforço de consenso 

sobre o tema em discussão.  

Ao analisarmos os textos produzidos, verificámos: i) se mencionavam os 

mesmos/outros aspetos da fase inicial, ii) se apresentavam um documento com texto 

original ou iii) se copiavam e colavam excertos dos posts individuais da fase inicial. 

De seguida, apresentamos um quadro que sintetiza esses resultados: 

 

  GT1 GT3 

  Fase inicial Fase 
intermédia 

Fase inicial Fase 
intermédia 

Estratégias 
didáticas 

Orientação corretiva ●    

Atuação metalinguística ●  ● ● 

Atuação integradora ●  ● ● 
Atividades 
didáticas 

Orientação corretiva ●  ●  

Atuação metalinguística ● ● ● ● 

Atuação integradora ●  ● ● 
Quadro 33 – Comparação entre a fase inicial e a fase intermédia de coconstrução de conhecimento 

relativo às estratégias didáticas centradas no desenvolvimento da competência ortográfica 

  

Relativamente ao GT1, não encontrámos quaisquer referências a estratégias 

didáticas, apesar de terem sido contempladas na fase inicial da sua reflexão. De facto, 

este GT escolheu um excerto de um post de um dos elementos, publicado na fase inicial, 

em que não havia qualquer referência a este aspeto, para constituir o documento 

traduzindo o consenso a que o grupo tinha chegado.  



328 
 

No que respeita às atividades didáticas, contrariamente ao que tinha acontecido na 

fase inicial, o GT1 apenas registou aspetos relacionados com a atuação na vertente 

metalinguística, retomando um post de um dos elementos do grupo, publicado na fase 

inicial. Esse post tinha sido baseado em pesquisa bibliográfica, o que pode ter 

influenciado a decisão de o adotar como representativo da opinião do grupo. 

 O GT3 indicou o mesmo tipo de estratégias que na fase inicial: de facto, o texto 

apresentado era uma síntese de todos os aspetos mencionados na fase inicial. Além disso, 

notámos uma maior ênfase dada à rejeição da memorização e à valorização das 

competências alcançadas pelos alunos:  

Existem algumas estratégias de ensino/aprendizagem a que se pode recorrer 
relativamente à competência ortográfica. A redação, a cópia e o ditado são as mais 
conhecidas, talvez por serem aquelas a que os professores sempre recorreram para 
que o aluno realizasse aprendizagens ao nível da ortografia da língua, embora, 
atualmente, se mostrem insuficientes para essa correta aquisição, pois, na sua 
maioria, estes não são mais do que auxiliares na memorização da grafia de algumas 
palavras. O que se contrapõe com o já analisado, pois sabemos que o ensino e 
aprendizagem da ortografia deve ter como base a construção da compreensão das 
regras do sistema com o qual se está a trabalhar, tentando, sempre, fugir à sua 
memorização. (GT3). 
 

Esta tendência tinha sido notada num dos membros deste GT, que parece ter 

influenciado positivamente as colegas. Portanto, parece ter havido discussão e 

colaboração na construção deste documento do grupo.  

 Relativamente às atividades didáticas, continuou a apostar mais nas de atuação na 

vertente integradora. 

Em síntese, o GT1 teve dificuldades em selecionar informação importante da fase 

inicial da discussão, para constituir um documento representativo da opinião do grupo. 

Por conseguinte, duvidamos que tenham trabalhado colaborativamente. Já o GT3 

continuou a revelar uma evolução cada vez maior no sentido de valorização da 

colaboração, tendo deixado indícios de a ter adotado como modalidade de trabalho.  

O texto apresentado pelo GT1 era uma cópia de um excerto de um post da fase 

inicial da discussão. O do GT3 era uma síntese dos principais aspetos mencionados por 

todos os membros do grupo nessa mesma fase inicial. Mesmo quando copiavam alguma 

parte, esse excerto aparecia integrado no texto, que era coeso e coerente. 
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Temos algumas reservas em afirmar que o GT1 tenha avançado para a fase de 

exploração relativamente às estratégias, mas parece-nos que tal aconteceu relativamente 

às atividades. Inversamente, o GT3 tê-la-á transposto. 

 

C) Fase final 

Após terem anexado o documento elaborado em grupo na fase intermédia, os GT 

eram convidados a ler um documento, que continha a perspetiva de investigadores na 

área sobre o assunto em discussão. Pretendia-se que confrontassem o texto escrito 

elaborado em grupo na fase intermédia de discussão com este documento. De seguida, 

deveriam reformular o seu texto e anexá-lo ao fórum, sendo depois objeto da nossa 

análise.  

No quadro seguinte, apresentamos a síntese dos resultados da análise destes 

textos: 
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Fase inicial  ● ● ● ● ● ● 

Fase inter-
média 

     ●  

Fase final ● ● ● ●  ● ● 

G
T3

 

Fase inicial   ● ● ● ● ● 

Fase inter-
média 

  ● ● ● ● ● 

Fase final ● ● ● ●  ● ● 

Quadro 34 – Comparação entre as fases inicial, intermédia e final de coconstrução de conhecimento 
relativas às estratégias didáticas centradas no desenvolvimento da competência ortográfica 

 

Relativamente ao GT1, voltámos a encontrar ocorrências de estratégias didáticas, 

que não tinham sido mencionadas no documento da fase intermédia. Isso ficou a 

dever-se à cópia integral de partes do documento relativo à reflexão dos especialistas, 

onde se diferenciavam estratégias de orientação corretiva e estratégias de orientação 
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preventiva e se propunham estratégias de atuação na vertente integradora e estratégias 

de atuação na vertente metalinguística. 

No que concerne às atividades didáticas, não registámos referências às de 

orientação corretiva, à semelhança do que constatámos na fase intermédia, tal como 

também sucedia no documento dos especialistas. Verificámos que este GT retomou, 

quase na totalidade, o texto escrito na fase intermédia, a que acrescentou informação, 

copiando uma parte do documento relativo à reflexão dos investigadores de referência, o 

que o ajudou a classificar, quer as atividades que já tinha apresentado no texto da fase 

intermédia, quer as atividades referidas com base no texto de especialistas. Como o 

documento relativo aos especialistas não contemplava atividades de orientação corretiva, 

nem preventiva, este GT não as incluiu no seu texto final. 

O GT3 apresentou um texto exclusivamente escrito a partir do documento relativo à 

opinião dos investigadores de referência. Na parte das estratégias, apresentou um 

resumo dos aspetos mais importantes referidos nesse documento, contrapondo os dois 

tipos de estratégias referidas pelos especialistas (orientação corretiva e orientação 

preventiva). Por isso, no seu texto final, encontrámos ocorrências a esses dois tipos de 

estratégias, que, nas fases anteriores, não tinham sido referidas. Acrescentou, ainda, 

propostas de estratégias de atuação nas vertentes integradora e metalinguística, 

conforme proposto no documento dos especialistas, mas com texto da sua autoria. Tal 

como tínhamos notado na fase final da Parte II do fórum, este GT abandonou o seu texto 

da fase intermédia e apoiou-se, apenas, no dos especialistas, ainda que apresentando 

texto da sua autoria.  

Sobre as atividades didáticas, abandonou o texto da fase intermédia e focou-se, 

apenas, no dos especialistas. Desta feita, indicou que havia selecionado um conjunto de 

atividades desses autores, tendo-as copiado para o seu documento. 

Em síntese, o GT1 parecia ter a intenção de articular o seu texto da fase intermédia 

com o dos especialistas, mas apenas copiou excertos de um e outro textos, que não 

foram devidamente articulados. No entanto, soube identificar informação importante e 

integrá-la no seu documento. Logo, parece-nos que avançou para a fase de integração. 
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Teremos menos segurança em afirmar que terá avançado para a de resolução, pois não 

apresentou um texto reformulado. 

Quanto ao GT3, também soube identificar a informação relevante, parecendo ter-se 

apropriado dela. No caso das estratégias, apresentou uma síntese da informação contida 

no documento dos autores de referência e texto da sua autoria. Logo, pareceu-nos ter 

passado, quer para a fase de integração, quer para a de resolução. Relativamente às 

atividades, temos algumas reservas. Embora a presença da fase de integração fosse mais 

explícita, pois o GT identificou e transpôs informação do documento dos especialistas 

para o seu, ao terem-na copiado, não sabemos se se apropriaram efetivamente dela. 

Logo provavelmente, em relação às atividades, precisariam de reflexão e discussão 

conjunta mais profunda entre os membros do grupo. 

Em síntese, pareceu-nos ver alguma evolução em qualquer um dos GT, ainda que 

mais satisfatória no GT3 do que no GT1.  

Apresentados os resultados, cabe pô-los em diálogo com a literatura da 

especialidade. 

 

7.4. Dialogando com a literatura 

Recordamos que o objetivo inicial do presente capítulo era caraterizar a 

colaboração desenvolvida na construção de conhecimento didático sobre a abordagem 

da ortografia pelos GT que participaram no nosso estudo percorrendo o fórum de 

discussão online Ortografias. A reflexão sobre os resultados e a sua interpretação 

evidenciou algumas diferenças entre a colaboração desenvolvida no seio de cada GT, com 

repercussões no conhecimento construído. 

Nos primeiros tópicos de cada (sub)tema, correspondentes à fase inicial, notou-se 

que  ambos os GT responderam ao desafio desencadeador da discussão (Garrison et al., 

2000, 2001; Garrison & Anderson, 2003), pois todos os seus membros deixaram um post 

no fórum, em que reconheciam o problema em discussão ou a pertinência do assunto a 

tratar.  

Ao abordarem os segundos tópicos de cada (sub)tema, correspondentes à fase 

intermédia, os GT concentraram-se na procura de informação relevante nos posts da fase 
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inicial, procurando clarificar o problema ou assunto relevante. No entanto, a negociação e 

a procura de consenso, processos que estariam na base da coconstrução de 

conhecimento (Garrison et al., 2000, 2001; Garrison & Anderson, 2003), foram menos 

notados no GT1 do que no GT3. Este último grupo revelou ter colaborado mais, pois 

selecionou a informação reunida na fase inicial de discussão que considerava relevante, 

partindo dela para criar um texto-síntese, representativo de um consenso entre os seus 

elementos. O mesmo não se notou no GT1, que, habitualmente, escolhia (excertos de) 

um post publicado por um dos seus elementos na fase inicial, o que revelava não ter 

havido uma discussão e reflexão conjuntas. 

Nos terceiro e quarto tópicos, correspondentes à fase final, os GT responderam ao 

pedido de integração de informação ou conhecimento, identificando os aspetos 

relevantes do documento dos especialistas a integrar no seu texto. Portanto, houve uma 

tentativa de articular as suas ideias e as desses especialistas, de modo a criar significado e 

possíveis soluções (Garrison et al., 2000, 2001; Garrison & Anderson, 2003). A relação 

entre as ideias, a sua sistematização, a reconstrução das mesmas, indicadores da fase de 

integração, foi mais notada no GT3 do que no GT1. A passagem para a fase de resolução 

também se notou mais no GT3, que, tendo confirmado e acrescentado informação, a 

partir do documento dos autores de referência, se apropriou dela, ao apresentar um 

texto reformulado. O GT1 substituiu o texto escrito na fase intermédia da discussão por 

um novo texto, construído a partir da cópia e colagem de partes do documento dos 

autores de referência. 

Concluímos que os GT atravessaram com sucesso as fases de desencadeamento da 

discussão e de exploração, mas que o GT1 teve dificuldade em passar da fase de 

integração para a de resolução. A dificuldade em fazer esta passagem também é referida 

pelos autores do modelo que adotámos: “The tendency is to do the first two phases very 

well, the third phase less well, and the last phase hardly at all [...]” (Garrison & Anderson, 

2003, p. 62). Efetivamente, as duas últimas fases – de integração e resolução –, que 

correspondiam à fase final de cada Parte do Ortografias, eram as mais exigentes e 

requeriam mais tempo para reflexão (Akyol et al., 2009).  
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Este processo colaborativo teve, naturalmente, repercussões ao nível do 

conhecimento sobre abordagem da ortografia construído pelos dois GT. Reportando-nos 

à fase final, no que concerne às caraterísticas que tornam complexo o sistema ortográfico 

do Português (Barbeiro, 2007; Cassany et al., 2000; Cassany, 1999; Centre Régional de 

Documentation Pédagogique de Champagne-Ardenne, 1993; Delgado-Martins et al., 

1992; Duarte, 2000b, 2001; Ferreiro, 1993; Jaffré, 1989; A. G. Morais, 2002; Rebelo et al., 

2000), com consequências para o ensino e aprendizagem (M. A. Martins & Niza, 1998): 

- o GT1 mencionou alguma falta de correspondência entre fonemas e grafemas, a 

presença de dígrafos, a existência de consoantes mudas, acentos gráficos e diacríticos e 

as variações, mas não referiu que, embora o sistema ortográfico fosse regido por regras, 

apresentava, também, algumas exceções; já na fase inicial da discussão tinha referido que 

esta complexidade inerente ao sistema ortográfico do Português dificultava a apropriação 

por parte dos alunos, o que justificava uma aprendizagem formal e progressiva; 

- o GT3 referiu que o sistema ortográfico tinha regras e exceções e apresentava 

dígrafos, consoantes mudas, acentos gráficos e diacríticos, que havia uma falta de 

correspondência absoluta entre fonemas e grafemas e mencionou a presença de 

variações na língua, que poderiam não ter correspondência na ortografia; não refletiu 

sobre o facto de haver erros ortográficos dos alunos que provêm da complexidade da 

ortografia portuguesa, mas defendeu a necessidade de uma aprendizagem formal e 

progressiva desta. 

Ainda sobre o sistema ortográfico do Português e relativamente às alterações 

decorrentes do AO (Casteleiro & Correia, 2008; Moura, 2008): 

- o GT1 conhecia os argumentos a favor (simplificação, unificação, facilitação do 

ensino e aprendizagem e evolução natural da língua); já em relação aos argumentos 

contra, referiu que este era fonte de despesas, que as dificuldades no ensino e 

aprendizagem se iam agravar e ainda mencionou a desvalorização da língua; 

- o GT3 referiu alguns argumentos a favor, como a necessidade de unificação da 

língua e a facilitação do ensino e aprendizagem; já em relação aos argumentos contra, 

mencionou que o AO poderia ser uma fonte de dificuldades. 



334 
 

No que diz respeito à natureza dos aspetos alterados pelo AO (Casteleiro & Correia, 

2008): 

- o GT1 conhecia-os desde a fase inicial (uso de maiúsculas e minúsculas, 

hifenização, aproximação ao critério fonético, associação de três novas letras ao alfabeto 

e alterações ao subsistema de acentuação gráfica); 

- o GT3 também os conhecia (hifenização, aproximação ao critério fonético, 

presença de três novas letras no alfabeto e mudanças na acentuação gráfica), à exceção 

das alterações no uso de maiúsculas e minúsculas, que passou a mencionar a partir da 

fase intermédia. 

Relativamente ao ensino e aprendizagem da ortografia e seu papel no 

desenvolvimento da competência ortográfica, o GT1 referiu que a ortografia fazia parte 

do processo de escrita, não podendo ser vista de forma isolada. Efetivamente, a 

ortografia não existe isoladamente, antes é uma das competências convocadas no 

processo de escrita, tal como referem alguns especialistas (Barbeiro, 2007; Pereira & 

Barbeiro, 2007). Este GT também mencionou o papel desempenhado pela competência 

ortográfica na tomada de decisões relativamente à reparação de falhas ao longo do 

processo de escrita (Barbeiro, 2007).   

Desde a fase inicial que este GT referia a importância de valorizar os conhecimentos 

que as crianças adquirem antes de entrar na escola, enquanto reconhecimento de 

aprendizagens que não têm início apenas na escolarização, princípio que vários 

investigadores têm vindo a defender e a comprovar com diversos estudos (Aleixo, 2005; 

Barbeiro, 1999, 2007; Carvalho, 1999b; Ferreiro & Teberosky, 1986; Ferreiro, 2003; M. A. 

Martins & Niza, 1998; Mata, 1991; Rebelo et al., 2000; Ribera, 2013; Teberosky & Ribera, 

2004; Teberosky, 2001a, 2001a) e que é fundamental que o (futuro) professor do 1º CEB 

compreenda. 

Este GT também mencionou as fases da aprendizagem formal da ortografia, assim 

como a necessidade de automatização. De facto, o desenvolvimento da competência 

ortográfica depende de alguns princípios atuantes no processo de descoberta ou de 

conquista da escrita pela criança, que é necessário dominar o mais cedo possível, para 

que o indivíduo se possa concentrar prioritariamente naqueles aspetos mais difíceis de 



335 
 

gerir no processo de escrita (Barbeiro, 2007). Apesar disso, não há lugar a uma 

sobrevalorização da ortografia na aprendizagem da escrita nos primeiros anos de 

escolarização (nem nos seguintes). 

Por último, o GT1 referiu, também, que o erro deveria ser considerado como parte 

do processo de aprendizagem, logo seria necessário articular o aprendido e eventuais 

lacunas na aprendizagem, enquanto meio para criar estratégias de superação de 

dificuldades, tal como se refere na literatura sobre o assunto (Barbeiro, 2007; A. G. 

Morais & Teberosky, 1994; M. G. L. C. Pinto, 1997, 1998; Zorzi, 1998). Defendeu que seria 

importante envolver o aluno neste processo (A. G. Morais & Teberosky, 1994) e 

reconheceu a importância de recorrer a uma tipologia de erros ortográficos, enquanto 

forma de compreender e refletir sobre a sua origem (Amor, 1994; Barbeiro, 2007; Centre 

Régional de Documentation Pédagogique de Champagne-Ardenne, 1993; Horta & 

Martins, 2004; Jaffré, 1989, 1990; A. G. Morais, 2002; Rio-Torto, 2000; Ó. C. Sousa, 1999). 

Na fase final da discussão, o GT3 reconheceu que a ortografia fazia parte do 

processo de escrita, a par de outras componentes. Portanto, a competência ortográfica 

seria apenas uma das competências convocadas no processo de escrita. Não sendo a mais 

exigente, cabe à competência compositiva atuar a níveis mais profundos (Barbeiro, 2007; 

Carvalho, 1999b; Cassany et al., 2000; Pereira & Barbeiro, 2007). Este GT começou por 

considerar que o domínio da ortografia era relevante para a produção de textos 

percetíveis, ideia que abandonou na fase final da discussão. Foi apenas nessa fase final 

que reconheceu que a competência ortográfica atua nas tomadas de decisão e na 

reparação de falhas ao longo do processo de escrita (Barbeiro, 2007).  

Desde a fase inicial que o GT3 considerou relevante que o professor tomasse 

consciência do que as crianças já sabem antes de entrarem na escola. Reconhecia, assim, 

que estas vão desenvolvendo aprendizagens sobre a escrita, antes mesmo de terem 

acesso ao ensino formal. Essas aprendizagens não podem ser ignoradas e deverão ser 

tidas como ponto de partida para novas aprendizagens (Aleixo, 2005; Barbeiro, 1999, 

2007; Carvalho, 1999b; Ferreiro & Teberosky, 1986; Ferreiro, 2003; M. A. Martins & Niza, 

1998; Mata, 1991; Rebelo et al., 2000; Ribera, 2013; Teberosky & Ribera, 2004; 

Teberosky, 2001a, 2001a). Também desde a fase inicial que este GT referia as fases da 
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aprendizagem formal da ortografia, cujo conhecimento pode ajudar o professor na 

preparação de estratégias e atividades de ensino e aprendizagem, na linha do que 

defende por exemplo Barbeiro (2007). O reconhecimento de que é fundamental 

automatizar o domínio ortográfico o mais cedo possível, para que o aluno se detenha 

prioritariamente nos aspetos mais exigentes da produção de um texto (Barbeiro, 2007; 

Carvalho, 1999b; Pereira & Barbeiro, 2007), foi defendido por este GT nas fases inicial e 

intermédia, mas abandonado na fase final.  

Quanto ao papel do erro, desde a fase inicial da discussão, o GT3 defendia a 

necessidade de articular o que o aluno aprendeu e eventuais lacunas que tivesse na 

aprendizagem, envolvendo-o nesse processo. Efetivamente, a identificação das 

dificuldades do aluno é fundamental para se encontrarem estratégias que permitam 

reforçar as competências adquiridas e conquistar novas competências (Barbeiro, 2007; A. 

G. Morais & Teberosky, 1994; M. G. L. C. Pinto, 1997, 1998; Zorzi, 1998). A reflexão sobre 

a pertinência de adotar uma tipologia de erros ortográficos, para que alunos e professor 

pudessem identificar mais facilmente a origem dos mesmos só surgiu na fase final. 

No que diz respeito às estratégias e atividades didáticas, Barbeiro (2007), em quem 

nos apoiámos para esta categorização, faz uma distinção entre estratégias de orientação 

preventiva, correspondentes a atividades que atuam antes de se detetarem dificuldades 

nos alunos, e estratégias de orientação corretiva, correspondentes ao recurso ao método 

indutivo (apresentação de regras ortográficas para serem memorizadas). Este mesmo 

autor propõe alternativamente estratégias de atuação na vertente integradora, ou seja 

noutras dimensões da escrita, e de atuação na vertente metalinguística, ou seja, para que 

o aluno descubra os critérios linguísticos associados ao sistema ortográfico da língua 

portuguesa. O autor defende, também, a articulação entre as duas vertentes. Partindo 

desta categorização, percebemos que, apesar de, na fase inicial, o GT1 ter referido 

estratégias de orientação corretiva, de atuação na vertente metalinguística e de atuação 

na vertente integradora, acabou por não mencionar nem estas, nem outras, na fase 

intermédia, retomando-as a todas na fase final. Embora alguns elementos do grupo 

tivessem algumas ideias sobre estes aspetos (ainda que não conhecessem esta 

terminologia de Barbeiro), na fase de conceção do documento do grupo não as 
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valorizaram. Voltaram a integrá-las, quando contactaram com o documento dos 

especialistas. 

Já em relação às atividades, na fase inicial, o GT1 mencionou as de orientação 

corretiva. As de atuação na vertente integradora também foram mencionadas nessa fase, 

abandonadas na fase intermédia e retomadas na fase final. Esta vertente de atuação 

parte do princípio de que a ortografia deve ser integrada noutras componentes do 

processo de escrita e articulada com outras dimensões da língua, para que o aluno 

compreenda que esta não atua isoladamente, mas concorre com outras para o objetivo 

primeiro da língua: comunicar (Barbeiro, 2007). As propostas de atividades de atuação na 

vertente metalinguística surgiram desde a fase inicial e mantiveram-se até à fase final. 

Esta atuação permite que o aluno construa conhecimento sobre a língua de forma 

consciente, compreendendo quais são os critérios atuantes no sistema ortográfico 

(Barbeiro, 2007). Atribuimos esta oscilação aos mesmos motivos apontados para o que 

pode ter sucedido para as estratégias. 

Quanto às estratégias, o GT3 começou por propor as de atuação na vertente 

metalinguística, que favorecem a compreensão pelo aluno dos critérios subjacentes ao 

funcionamento do sistema ortográfico (Barbeiro, 2007). Na fase inicial, mencionou 

também as estratégias de atuação na vertente integradora, que relacionam a ortografia 

com a escrita e com outras competências que nela atuam. Esta atuação favorece a 

relação entre a ortografia e a escrita e as restantes dimensões da língua (Barbeiro, 2007). 

Na fase final, constatou que existem, também, estratégias de orientação preventiva e de 

orientação corretiva, umas atuando a priori e outras atuando a posteriori na resolução 

das dificuldades (Barbeiro, 2007). No que concerne às atividades, as de orientação 

corretiva foram abandonadas a partir da fase final, mantendo-se as de atuação na 

vertente metalinguística e as de atuação na vertente integradora. 

Sintetizados os resultados e postos em diálogo com a literatura, cabe-nos terminar 

este capítulo, com algumas considerações finais. 
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7.5. Considerações finais 

Retomamos a citação de entrada deste capítulo, da autoria de Tapscott e Williams 

(2008), relativa às possibilidades oferecidas pela colaboração na consecução de qualquer 

trabalho de forma mais eficiente e eficaz. Também, quando os (futuros) professores se 

unem para melhorar a Educação, vendo-a como uma empresa coletiva, colaboram por 

sua iniciativa, procurando juntos melhores soluções para desafios, problemas, 

dificuldades. 

Os dados analisados e a interpretação e discussão dos resultados parecem revelar 

que a colaboração influenciou o conhecimento construído no fórum de discussão. Indícios 

dessa (co)construção foram-nos sendo revelados nos posts individuais (fase inicial) e nos 

textos iniciais (fase intermédia) e reformulados dos grupos (fase final). Como os autores 

da citação inicial defendem, se se organizarem em redes, os participantes conseguem ter 

mais sucesso do que teriam individualmente. Este princípio foi notório no Ortografias, 

pois o grupo mais colaborativo foi também o que conseguiu mais declaradamente atingir 

a fase de resolução, logo, naturalmente, o conhecimento construído seria mais sólido. 

Para que esse conhecimento pudesse ser consequente e cimentado ainda ao nível 

da formação inicial, enquanto plataforma para outras aprendizagens na prática futura, foi 

solicitado aos GT, pela docente de DLP, a conceção de uma planificação, que analisámos. 

Queríamos que os GT dessem continuidade à fase de resolução, através da aplicação das 

soluções que propunham, na linha do que Garrison et al. (2000) descrevem para esta 

fase. 

Cabe ainda relembrar que, no ano letivo seguinte, um dos elementos do GT3 quis 

centrar a sua intervenção didática (no âmbito da PPS, com apoio de SIE) na abordagem da 

ortografia. No âmbito deste estudo, também analisámos o relatório de estágio 

decorrente dessa intervenção. Essa opção ajuda-nos a consolidar o argumento de que, 

por ter sido o grupo mais colaborativo, o GT3 construiu conhecimento sobre a abordagem 

didática da ortografia, que resultou de um processo colaborativo valorizado pelo grupo.  

No próximo capítulo, iremos debruçar-nos sobre esses instrumentos didáticos, 

procurando descortinar indícios da relação entre estes e o conhecimento construído no 

fórum.  
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CAPÍTULO 8 – Conceção de instrumentos didáticos para o desenvolvimento da 

competência ortográfica 

 

A estratégia surge à semelhança de exercícios de 
expressão corporal, específicos para determinadas 
partes do corpo (as mãos, os dedos, etc.) mas que se 
integrem no conjunto de uma coreografia. Esta inclui os 
exercícios específicos e a composição global.  
Como a relação com a escrita não chegou a ser 
desenvolvida, a composição global (a própria 
coreografia) posta em prática tem de ser bastante 
apoiada, de forma a subsistir como conjunto e a não se 
limitar a evidenciar as falhas dos movimentos 
específicos. (Barbeiro, 2007, pp. 146-147). 

 

Neste capítulo, pretendemos identificar indícios da relação entre o conhecimento 

coconstruído no fórum de discussão online Ortografias e a conceção de instrumentos 

didáticos para o desenvolvimento da competência ortográfica. Esses instrumentos 

didáticos eram constituídos por103: i) planificações elaboradas pelos GT que participaram 

no fórum de discussão online Ortografias, no âmbito da UC de DLP, e ii) intervenção 

didática (planificação, implementação e recolha e análise de dados), no âmbito da PPS 

combinada com o SIE, de uma professora estagiária, que tinha feito parte do GT3.  

Iremos começar pelas planificações dos GT, concebidas no âmbito de DLP. 

 

8.1. No âmbito da UC de DLP 

No quadro abaixo apresentado, sintetiza-se a distribuição das planificações dos 

GT104, por ano de escolaridade, por número de sessões e pela duração das mesmas: 

 

Grupo Ano de escolaridade Número de sessões e duração 

GT1  3º ano 1 sessão de 90 minutos 

GT3  3º ano Sequência de 4 sessões de 90 minutos cada 

Quadro 35 – Distribuição das planificações por ano de escolaridade, número de sessões e respetiva 
duração 

  

                                                           
103Para outras informações cf. secções 5.3.2.4 e 5.4.4. do Capítulo 5 – Descrição do estudo e da metodologia 
de investigação adotada. 
104 Cf. anexo 14 para aceder às planificações dos GT. 
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A leitura do quadro revela que ambos os GT planificaram sessões para o 3º ano de 

escolaridade. Também revela que o GT1 planificou atividades para uma única sessão e o 

GT3 para uma sequência de quatro sessões105. 

Nas secções seguintes iremos apresentar os resultados da análise das atividades 

didáticas propostas nas planificações, bem como da fundamentação teórica que justifica 

as opções realizadas. 

 

8.1.1. Atividades didáticas 

De seguida, apresentamos as atividades propostas pelos GT nas suas 

planificações106, associando-as às competências compositiva e ortográfica107. Começamos 

por apresentar as referidas pelo GT1: 

 

Atividades propostas pelo GT1 

Atividades Competências 

Em grupo o professor e os alunos conversam sobre determinado tema. De seguida os 
alunos redigem uma composição sobre o tema discutido. (15 minutos) 

compositiva 
ortográfica 

O professor dá o início de uma história e um a um os alunos vão ao quadro continuar a 
história. Eles tem [sic] de ter em atenção que a história tem de ser coerente e estar bem 
escrita. (30 minutos) 

compositiva 
ortográfica 

É dado aos alunos um texto desordenado que eles tem [sic] que ordenar mantendo uma 
sequência de acontecimentos correcta. (15 minutos) 

 

Os alunos fazem um ditado de um texto que o professor escolher. Quando os alunos 
acabam, o ditado é trocado com os colegas de turma que tem [sic] de corrigir os erros 
ortográficos. Quando todos tiverem acabado, os ditados voltam ao aluno que o fez, que 
tem que avaliar o seu trabalho. (30 minutos) 

ortográfica 

Quadro 36 – Atividades didáticas propostas na planificação do GT1 

 

Estas atividades deveriam ser realizadas em 90 minutos. Tratando-se de alunos do 

3º ano do 1º CEB, provavelmente seria difícil realizá-las a todas, por exigirem bastante 

tempo e esforço.   

A primeira atividade (“Em grupo o professor e os alunos conversam sobre 

determinado tema. De seguida os alunos redigem uma composição sobre o tema 

discutido.”) apresentava duas componentes: uma de comunicação oral e outra de 

                                                           
105 A diferença entre o número de sessões do GT1 e do GT3 resultou das orientações do guião da 
planificação, que, no ano letivo em que o GT3 participou no nosso estudo, se alterou nesse único aspeto. 
106 As atividades são referidas pela ordem apresentada nas planificações. 
107 Tendo em conta os objetivos do nosso estudo, não faremos referência a outras competências, ainda que 
elas possam estar presentes nas planificações analisadas. 
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elaboração de um texto escrito sobre um dado tema. Apesar de propor uma atividade de 

redação, o GT1 não mencionou tarefas prévias de planificação do texto. É certo que o 

diálogo entre professor e alunos funcionaria como brainstorming, mas seria necessário 

planificar o texto a redigir. Também não é dada informação sobre a intenção de 

acompanhar os alunos nas fases seguintes, certamente destinadas à escrita e reescrita do 

texto, com caráter recursivo. Associámos esta atividade à competência compositiva e à 

competência ortográfica. Embora esta última não tenha sido mencionada na descrição da 

atividade, é implicitamente referida, por se tratar de uma competência convocada no 

processo de escrita do texto. 

Relativamente à segunda atividade (“O professor dá o início de uma história e um a 

um os alunos vão ao quadro continuar a história. […]”), o GT1 referiu a necessidade de os 

alunos escreverem uma história “coerente” e de esta “estar bem escrita”. 

Questionamo-nos sobre se a definição de texto coerente e bem escrito seria clara para o 

grupo e que estratégias o professor utilizaria para que os alunos conseguissem elaborar 

um texto com essas caraterísticas. Pelos mesmos motivos da atividade anterior, 

associámos a esta atividade duas competências, ainda que a ortográfica não tivesse sido 

explicitamente referida pelo GT. 

A última atividade (“Os alunos fazem um ditado de um texto que o professor 

escolher. Quando os alunos acabam, o ditado é trocado com os colegas de turma que tem 

[sic] de corrigir os erros ortográficos. Quando todos tiverem acabado, os ditados voltam 

ao aluno que o fez, que tem que avaliar o seu trabalho.”) permitiria detetar erros 

ortográficos e possibilitava que fossem os colegas a corrigir os textos. Apesar de estarem 

reunidas condições para o sucesso da atividade, parecia haver uma ênfase exagerada na 

avaliação dos textos, podendo, na verdade, ter-se optado pela reflexão conjunta, em 

pares ou com o auxílio do professor, sobre a origem dos erros detetados e as regras 

subjacentes, entre outros. Aliás, o GT1 tinha considerado num dos seus documentos 

finais no Ortografias: 

[...] a competência ortográfica é mais conseguida através da actuação no processo 
de escrita do que por meio de um teste avaliador cós [sic] conhecimentos 
ortográficos isolados. [...] 
[...] as actividades de ditado, na sua forma tradicional, se revestem de objectivos 
que se prendem mais com a detecção de falhas ortográficas do que com o 
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desenvolvimento da competência ortográfica, de uma forma integrada e 
integradora. (GT1, Fórum Ortografias/Tópico 16, cf. Anexo 13). 
 
Já o ditado clássico é uma actividade comum no âmbito dos procedimentos 
correctivos. Os estudos em didáctica da ortografia (Barbeiro, 2007; Centre Régional 
de Documentation Pédagogique de Champagne-Ardenne, 1993; Morais, 2002) têm 
posto em causa a produtividade deste método, devido à sua artificialidade, 
cumprindo geralmente um papel de verificação de conhecimentos ortográficos [...]. 
(GT1, Fórum Ortografias/Tópico 20, cf. Anexo 13). 
 

Esta preocupação em não focar as atividades apenas na ortografia e de estas não 

servirem a mera deteção de erros ortográficos acabou por não estar presente na 

atividade de ditado proposta. No entanto, o facto de ter havido a preocupação de 

envolver os alunos numa tarefa colaborativa era relevante e parecia ser indício de que o 

GT tinha uma preocupação em não promover uma atividade de ditado tipicamente 

tradicional, querendo motivar os alunos para a mesma. 

Apesar desta preocupação, notámos que esta atividade não estava articulada com 

a(s) atividade(s) anterior(es). Para evitar a artificialidade, normalmente associada ao 

ditado (mais de orientação corretiva), o GT1 poderia ter proposto a realização desta 

atividade a partir de um texto do conhecimento prévio dos alunos. Cabe, ainda, referir 

que associámos esta atividade à competência ortográfica, pois esse era o enfoque da 

mesma.   

Em suma, a planificação da sessão elaborada pelo GT1 revelava a preocupação em 

conceber atividades que não estivessem exclusivamente focadas na ortografia, 

contemplando outros aspetos do domínio da escrita, como é o caso da competência 

compositiva. Como aspetos negativos, apontamos o facto de se notar alguma 

desarticulação entre as várias atividades propostas e a insuficiência nítida do tempo 

previsto para a sua realização. Um pouco desta perceção teve um elemento deste grupo, 

quando escreveu a sua reflexão final: 

Apesar da dificuldade que ainda permanece na escolha de estratégias/actividades, 
nas técnicas e instrumentos de observação e de avaliação, de modo adequado e 
sistemático, como forma de regular e promover a qualidade educativa, e nos 
materiais apropriados para usar em sala de aula, penso que ao longo do percurso de 
Educador/Professor, estas dúvidas e incertezas serão minimizadas com o tempo e 
com a prática. (A1/GT1, Reflexão final, cf. Anexo 12). 
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Apenas com o tempo estas questões poderiam ser ultrapassadas. 

O GT3 considerou as seguintes atividades: 

 
Atividades propostas pelo GT3 

Atividades Competências 

Sessão 1: 
“- Apresentação da família de cada criança a partir de uma foto da mesma; 
- Diálogo com os alunos sobre a família e graus de parentesco, partindo de alguns tópicos 
essenciais: 
     - a estrutura base da família direta, isto é, segunda geração; 
     - a família da terceira geração (avós, tios avós, etc.); 
- Elaboração de um jogo de tabuleiro (Conheço a minha família?)”. 

 

Sessão 2: 
“- Interpretação da árvore genealógica da família Simpson (até à terceira geração); 
- Construção da árvore genealógica da sua própria família (até à terceira geração); 
- Visionamento de um excerto de um episódio da série “Conta-me como foi”; 
- Debate acerca das formas de tratamento dos diferentes familiares até à terceira 
geração”. 

ortográfica 

Sessão 3: 
“- Diálogo sobre textos escritos usados na comunicação com membros da família 
(mensagens de msn, facebook, sms, email, carta) e suas caraterísticas; 
- Apresentação de sistematização 
- Produção escrita de um pequeno texto nos mais variados suportes (msn, facebook, sms, 
email, carta) para um parente representado na árvore genealógica”. 

compositiva  
ortográfica 

Sessão 4: 
“- Análise da lista de erros ortográficos mais frequentes nos textos produzidos  pelos 
alunos, tendo em conta as regras propostas pelo novo Acordo Ortográfico; 
- Tratamento de alguns casos mais frequentes”. 

ortográfica  

Quadro 37 – Atividades didáticas propostas na planificação do GT3 

 

Como se pode ver no quadro anterior, o GT3 planificou uma sequência de quatro 

sessões, com 90 minutos cada. Parece-nos uma proposta de tempo adequada, à exceção 

da segunda sessão, que deveria exigir mais tempo. 

A observação deste quadro revela a preocupação em propor um tema aglutinador 

de todas as atividades: a família. 

O primeiro conjunto de atividades permitiria introduzir o tema da unidade didática, 

motivar os alunos e desencadear os conjuntos de atividades seguintes. Além disso, 

compreende-se que estas atividades convocavam outras áreas disciplinares como o 

Estudo do Meio e ainda diversas competências a elas associadas.  

No segundo conjunto de atividades, além de outras competências convocadas, a 

competência ortográfica estava presente na construção da árvore genealógica (embora 
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de forma implícita), pois os alunos deveriam escrever corretamente os nomes dos 

familiares e as designações dos graus de parentesco.  

O tema da família permanecia no terceiro conjunto de atividades, mas, aqui, 

desencadeava um outro subtema: diferentes suportes de comunicação. A esse propósito, 

os alunos deveriam produzir vários textos, em que a competência compositiva seria 

convocada, bem como a competência ortográfica.   

No último conjunto de atividades, parece ter havido uma preocupação em construir 

uma tipologia de erros ortográficos, a partir das produções dos alunos. Essa tipologia de 

erros ortográficos deveria permitir o “tratamento de alguns casos mais frequentes”. É 

certamente uma preocupação relevante. No entanto, não fica claro como serão levadas a 

cabo essas atividades. Será o professor a construir essa tipologia? Fá-lo-ia em conjunto 

com os alunos? Como seriam depois tratados esses erros? De qualquer modo, este GT já 

defendia a utilização de uma tipologia de erros na fase final da Parte III do Ortografias, 

tendo-se apoiado no documento dos autores de referência, como assinalou com aspas: 

Para tal, é importante o professor estar atento ao trabalho desenvolvido pelo aluno 
de forma a “i) identificar as suas dificuldades, ii) registar a frequência desses erros, 
iii) compreender que os erros têm origens/causas distintas (por exemplo a pronúncia 
da palavra numa determinada região, etc.), iv) classificar os erros, v) fornecer aos 
alunos uma informação precisa sobre o seu desempenho e um instrumento de 
análise das suas próprias produções ou de outros, vi) encontrar estratégias didáticas 
específicas para superar as dificuldades detetadas e vii) melhorar o desempenho 
ortográfico.”. (GT3, Fórum Ortografias/Tópico 20, cf. Anexo 13). 
 
Qualquer uma destas planificações deveria ser fundamentada teoricamente. Na 

secção seguinte, iremos apresentar os resultados da análise das fundamentações 

apresentadas pelos GT. 

 

8.1.2. Fundamentação teórica 

Conforme já foi referido no Capítulo 5 – Descrição do estudo e da metodologia de 

investigação adotada, as planificações deveriam ser fundamentadas teoricamente, em 

documentos reguladores e em conceitos-chave tratados no Ortografias. Ambos os GT 

fundamentaram as suas opções apoiando-se em documentos reguladores, que não foram 

objeto de análise, dados os objetivos do nosso estudo. Apenas o GT3 não fundamentou as 
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suas opções com base no fórum Ortografias. Pensamos que tal aconteceu, porque os seus 

membros não tinham compreendido o que se pretendia nessa parte do trabalho.  

Portanto, apenas analisámos a fundamentação apresentada pelo GT1. 

Na nossa análise, foram consideradas três categorias: sistema ortográfico do 

Português, princípios a ter em conta na aprendizagem da ortografia e atividades didáticas 

para o desenvolvimento da competência ortográfica.  

Quanto ao sistema ortográfico do Português, na fundamentação teórica das opções 

feitas no decurso da planificação que elaborou, o GT1 apresentou caraterísticas do 

sistema ortográfico do Português (cinco caraterísticas):  

A complexidade do sistema ortográfico do Português é ainda reforçada pela falta de 
correspondência entre fonemas e grafemas, já que, em português, o mesmo 
grafema pode representar mais do que um fonema e o mesmo fonema pode ser 
representado por mais do que um grafema, existência dos dígrafos, o recurso a 
acentos gráficos e diacríticos para especificar o valor das letras, a diversidade de 
realizações fonéticas correspondentes à própria diversidade intralinguística e pela 
presença das consoantes que não são realizadas foneticamente. (GT1, Planificação, 
cf. Anexo 14). 
 

Este GT ilustrou a complexidade do sistema ortográfico do Português, mencionando os 

seus aspetos mais relevantes. Apoiou-se na sua última abordagem a este conceito feita 

no Ortografias, em que mantinha a posição inicial, considerando que o sistema 

ortográfico do Português era complexo. Nessa sua posição final, utilizava terminologia 

mais precisa para justificar esta afirmação, proveniente de informação recolhida no texto 

dos autores de referência. Nenhuma das atividades propostas na sua planificação previa o 

trabalho específico em torno de qualquer dos aspetos caraterísticos da complexidade do 

sistema ortográfico do Português. No entanto, a atividade de ditado, poderia permitir 

trabalhar com alguns deles, dependendo do texto escolhido. 

Ainda associado a este mesmo conceito-chave (sistema ortográfico do Português), o 

GT1 referiu, na sua fundamentação, consequências para o ensino/aprendizagem da 

ortografia:  

O objectivo da aprendizagem ortográfica é dominar o sistema ortográfico 
estabelecido para a língua de uma comunidade, neste caso, a língua portuguesa. Os 
alunos apresentam muitas dificuldades na aprendizagem da ortografia, já que 
existem várias maneiras (pronúnicas) [sic] de se falar mas a ortografia é uniforme 
(só há uma maneira de escrever). Isto é, a forma de escrita de uma palavra resume 
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em si todas as diversas pronúncias de uma palavra, é um elemento unificador. […] 
Os maiores erros que as crianças podem cometer na aprendizagem da ortografia 
são: transcrever tal como na fala, o uso indevido de letras, quando há trocas de 
letras, quando invertem a ordem das letras, quando têm dificuldades na separação 
das palavras e, por fim, as diferenças dialetais. (GT1, Planificação, cf. Anexo 14). 
 

Portanto, refletiu sobre as dificuldades sentidas pelos alunos na aprendizagem da 

ortografia, que advêm precisamente da complexidade do sistema ortográfico do 

Português, aspeto sobre o qual já tinha refletido no fórum Ortografias, tendo sido a 

última frase, aliás, copiada do texto final do grupo, quando discutiu este aspeto. 

Quanto aos princípios a ter em conta na aprendizagem da ortografia, o GT1 apenas 

mencionou o papel do erro na aprendizagem da competência ortográfica:  

Desta forma, a nossa planificação baseou-se na tentativa de minimizar os erros 
cometidos com mais frequência na expressão escrita. […] não existem receitas 
infalíveis que impeçam a ocorrência de erros, tanto mais que estes são uma etapa 
natural da aprendizagem e, como tal, devem ser encarados com normalidade. 
Existem, isso sim, situações e momentos de intervenção que exigem uma selecção 
fundamentada de um ou vários modos de actuação e resolução do problema. (GT1, 
Planificação, cf. Anexo 14). 
 

Logo, atribuiu ao erro um papel fundamental na aprendizagem da ortografia, mas sem o 

sobrevalorizar, tal como já havia feito no fórum Ortografias: 

Em termos pedagógicos, duas atitudes podem ser tomadas face ao erro: ou 
considerá-lo como algo indesejável e, como tal, reprovável no âmbito do processo 
de ensino-aprendizagem, ou então como algo inevitável nesse mesmo processo. 
[...] o erro desempenha o papel de revelador dos pontos fracos e também sintoma 
de que a aprendizagem se está a fazer. A atitude pedagógica mais acertada será 
perspectivá-lo como um processo natural e normal da aprendizagem e revelador 
de estratégias de aprendizagem que vão dando lugar à reposição de novos 
conhecimentos. (GT1, Fórum Ortografias/Tópico 16, cf. Anexo 13). 
 

Já na fase final do fórum, referia que o erro não devia ser descurado, mas converter-se 

num objeto de reflexão, quer para o professor, quer para o aluno. O texto apresentado na 

planificação revelava um aprofundamento maior sobre o tema, logo, teria provavelmente 

resultado alguma discussão suplementar entre os membros do grupo. 

O GT não considerou pertinente mencionar outros aspetos, apesar de ter refletido 

sobre eles no fórum Ortografias. Pensamos que não se referiu à valorização dos 

conhecimentos e competências adquiridos neste domínio antes da escolarização, por se 
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tratar de uma planificação para o 3º ano de escolaridade. De facto, no fórum Ortografias, 

este princípio tinha sido tratado numa perspetiva de conhecimentos e competências 

adquiridos pelos alunos antes de iniciarem o 1º ano do 1º CEB, pelo que se compreende 

que o GT1 não tivesse abordado este princípio na sua fundamentação teórica. 

No entanto, teria sido muito pertinente que tivesse refletido sobre as fases da 

aprendizagem formal da ortografia e a necessidade de automatização desta competência 

tão cedo quanto possível. De facto, o conhecimento destes princípios pelo professor é 

essencial, para que as planificações se adequem ao grau de desenvolvimento dos alunos. 

Também analisámos a forma como o terceiro conceito-chave (atividades didáticas 

para o desenvolvimento da competência ortográfica) foi abordado. 

O GT1 justificou o primeiro conjunto de atividades (“Em grupo o professor e os 

alunos conversam sobre determinado tema. De seguida os alunos redigem uma 

composição sobre o tema discutido.”) apoiando-se na atuação na vertente integradora:  

Esta estratégia permite o desenvolvimento das competências ortográficas, na 
medida em que a utilização de estratégias integradoras motiva o aluno para a 
escrita. Isto é, escolher um tema de interesse dos alunos, por exemplo desenhos 
animados, leva a uma maior participação na discussão e um maior interesse na 
criação do texto escrito. (GT1, Planificação, cf. Anexo 14).  
 

Esta justificação provém da reflexão sobre atividades didáticas levada a cabo pelo GT1 na 

abordagem deste princípio, inserida na fase final do fórum Ortografias. De facto, após ter 

contactado com os autores de referência, pôde refletir sobre a importância de construir 

atividades para desenvolver a competência ortográfica, que contemplassem também 

outras competências, para que a ortografia não surgisse isolada das restantes 

componentes da escrita. Deste modo, o aluno sentir-se-ia mais motivado para as tarefas 

propostas, pois compreenderia que os diferentes domínios da língua se encontram 

interligados e são interdependentes, como acontece nos diferentes usos da língua no seu 

dia-a-dia.  

Para a fundamentação da segunda atividade (“O professor dá o início de uma 

história e um a um os alunos vão ao quadro continuar a história. Eles tem [sic] de ter em 

atenção que a história tem de ser coerente e estar bem escrita.”), o GT1 apoiou-se na 

atuação na vertente metalinguística e na vertente integradora: 
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Esta estratégia foi pensada uma vez que favorece a descoberta e a tomada de 
decisão. A estratégia pode ser também articulada com actividades da vertente 
metalinguística visto que trabalha a produção de textos criativos. A criação deste 
texto pode ser abordada primeiramente a nível oral e posteriormente escrevendo no 
quadro, tendo em consideração que a história tem de ser coerente e coesa. (GT1, 
Planificação, cf. Anexo 14). 
 

Considerou que esta atividade tinha subjacente uma estratégia de atuação na vertente 

metalinguística. No entanto, a sua justificação pareceu-nos algo confusa. De facto, a 

atividade proposta não previa explicitamente a atuação na vertente metalinguística, pois 

não mencionava a descoberta pelo aluno de critérios linguísticos associados ao sistema 

ortográfico do Português. Como esse trabalho poderia ser realizado no âmbito desta 

atividade e o GT1 parecia ter intenção de o concretizar (ainda que não tivesse explicitado 

o modo como o iria fazer), associámos a atividade proposta também à atuação na 

vertente metalinguística.  

Cabe ainda referir que o GT1 considerou que a referida atividade atuava na 

vertente metalinguística, justificando “[...] que trabalha a produção de textos criativos. A 

criação deste texto pode ser abordada primeiramente a nível oral e posteriormente 

escrevendo no quadro” (GT1, cf. anexo 14). Esta justificação em nada se associava a este 

tipo de atuação, mas antes à atuação na vertente integradora. 

Apesar de termos registado ocorrências na vertente metalinguística e na vertente 

integradora, não considerámos que o GT1 tivesse pensado na articulação 

integradora/metalinguística, porque, quer a atividade proposta, quer a sua 

fundamentação, não encontrámos indícios de qualquer articulação entre o trabalho 

realizado na vertente integradora e o trabalho realizado na vertente metalinguística. 

Notava-se, portanto, que não tinha ficado claro para o GT1 o que distinguia e/ou 

aproximava as atividades de atuação numa e noutra vertente, apesar do contacto que 

tinha tido com o texto dos autores de referência no Ortografias, onde se abordavam 

estes aspetos. 

A terceira atividade proposta pelo GT1 estava centrada na compreensão na leitura. 

Logo, não se integrava no nosso objeto de estudo, pelo que não analisámos a sua 

fundamentação.  
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Na fundamentação teórica da quarta atividade (“Os alunos fazem um ditado de um 

texto que o professor escolher. Quando os alunos acabam, o ditado é trocado com os 

colegas de turma que tem de corrigir os erros ortográficos. Quando todos tiverem 

acabado, os ditados voltam ao aluno que o fez, que tem que avaliar o seu trabalho.”), o 

GT1 não se referiu a nenhuma das vertentes, nem à articulação entre ambas. 

Quanto à análise das orientações tidas em conta nas atividades de ditado (“Os 

alunos fazem um ditado de um texto que o professor escolher. Quando os alunos acabam, 

o ditado é trocado com os colegas de turma que tem de corrigir os erros ortográficos. 

Quando todos tiverem acabado, os ditados voltam ao aluno que o fez, que tem que 

avaliar o seu trabalho.”), o GT1 apoiou-se na articulação entre a orientação preventiva e a 

orientação corretiva:  

[…] permite que os alunos pratiquem a identificação dos seus erros e/ou dos seus 
colegas. Para esta actividade optámos por dizer aos alunos para corrigir o trabalho 
de um dos seus colegas, uma vez que muitos autores afirmam que o facto de ser o 
próprio a corrigir o trabalho pode ser uma frustração para a criança. Outra 
vantagem desta actividade é ser mais motivante para os alunos corrigirem outros 
trabalhos, que não o seu. O ditado clássico é visto por, [sic] diferentes autores, como 
uma boa ou má prática pedagógica. Isto porque, segundo Barbeiro, existem duas 
estratégias que são muito utilizadas na correcção dos erros: orientação correctiva 
(consiste na apresentação das regras ortográficas para serem memorizadas) e 
método indutivo (característico da orientação preventiva). (GT1, Planificação, cf. 
Anexo 14). 
 
De acordo com a nossa análise, na sua planificação, o GT1 pretendia utilizar o 

ditado para detetar erros ortográficos. De facto, é-lhe reconhecida esta possibilidade, 

mas, para evitar que se transforme num exercício demasiado artificial, é habitualmente 

recomendado que seja associado a atividades prévias de preparação e a atividades 

subsequentes de melhoria das dificuldades detetadas, o que não foi referido na 

planificação deste GT. 

Por outro lado, é de assinalar que o GT1 justificou a colaboração entre os alunos, na 

correção dos ditados uns dos outros, com a necessidade de revestir a atividade de mais 

interesse. Na opinião destas estudantes, seria uma forma de envolver os alunos na 

atividade e também de estes confirmarem as suas conquistas e detetarem as suas 

dificuldades, de uma forma colaborativa. 
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Por último, o GT1 reconheceu que alguns autores defendem o ditado e outros não. 

No entanto, a justificação apresentada era algo confusa. Isso ter-se-á ficado a dever, 

muito provavelmente, ao facto de, no documento dos autores de referência, se referir 

que o ditado está mais associado a atividades de orientação corretiva. Porém, nesse 

mesmo documento, propunha-se que o ditado fosse transformado numa atividade menos 

tradicional, cujo objetivo não se restringisse à correção dos erros ortográficos e/ou à 

penalização dos alunos por essas falhas e que não surgisse isoladamente.  

Em síntese, este GT fundamentou teoricamente as suas planificações, apoiando-se 

no conhecimento coconstruído no Ortografias. 

Conforme referimos anteriormente, as planificações destas sessões foram 

concebidas no âmbito da UC de DLP. Também analisámos a planificação, implementação 

e recolha e análise de dados de uma intervenção didática levada a cabo por uma 

professora estagiária, que havia feito parte do GT3. A descrição dessa intervenção 

didática constava do relatório de estágio da professora estagiária, que analisámos e cujos 

resultados apresentamos seguidamente. 

 

8.2. No âmbito da PPS e SIE 

 Nesta secção, iremos centrar-nos na intervenção didática108, em que se pretendia o 

desenvolvimento da competência ortográfica em alunos do 1º CEB, mais concretamente 

numa turma do 3º ano de escolaridade.  

 De seguida, iremos apresentar os resultados da análise das atividades didáticas 

concebidas, implementadas e avaliadas e do enquadramento teórico construído pela 

professora estagiária. 

 

8.2.1. Atividades didáticas 

 No quadro seguinte, apresentamos a descrição da primeira atividade: 

 

 

 

                                                           
108 Para aceder à intervenção didática, cf. Anexo 15. 
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Atividade 1 

Atividade Descrição Instrumentos  Resultados 

Primeiro 
texto 

Redação de um 
texto narrativo 
em grupos 

Tipologia de erros 
ortográficos 

- O tipo de erro mais frequente dizia respeito à 
acentuação;  
- O segundo tipo de erro mais frequente derivava da 
transcrição da oralidade. 

Quadro 38 – Atividade 1 da intervenção didática 
 

Relativamente à primeira atividade, organizados em grupo, os alunos procediam à 

redação de um texto, a propósito de um tema já explorado pelo outro elemento da díade 

de PPS. A realização desta atividade pressupunha a concretização das várias fases da 

escrita de um texto. Para a fase de revisão, os alunos deveriam preencher uma lista de 

verificação, onde assinalavam, entre outros aspetos, os erros ortográficos  

A professora estagiária recolheu as produções escritas dos grupos de trabalho e 

procedeu à sua análise. Dado o tema do seu projeto, a identificação e categorização dos 

erros ortográficos foram objeto de uma análise mais profunda. A partir desses resultados, 

verificou que havia maior incidência em dois tipos de erros: acentuação e transcrição da 

oralidade. 

Não podemos deixar de notar que a professora estagiária se baseou numa tipologia 

de erros com a qual havia contactado no Ortografias e é possível que esse contacto tenha 

influenciado a sua opção. Essa tipologia de erros foi proposta por Barbeiro (2007) e 

enunciava um conjunto de tipos de erros, que poderiam ajudar a categorizar os erros 

ortográficos dos alunos, com vista à identificação da origem das suas dificuldades. 

Portanto, poderiam ser indícios de aprendizagens que não tinham ocorrido, de confusões, 

de influência da oralidade, etc. Esta conceção de que o erro pode ser um indicador, quer 

para o aluno, quer para o professor, foi sobejamente promovida no fórum Ortografias. 

Esse princípio didático parece ter sido valorizado por esta professora estagiária. 

A professora estagiária utilizou os resultados da análise dos erros ortográficos dos 

alunos como base para a atividade de abertura da sessão seguinte, o que revelava uma 

preocupação, em primeiro lugar, em articular entre si as atividades propostas e, em 

segundo lugar, em dar continuidade à estratégia de trabalho centrada nos erros 

ortográficos. O contacto com essa estratégia no Ortografias permitiu-lhe, também, saber 

adaptá-la à realidade concreta que viveu na PPS. Esta postura é muito importante e esta 
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professora estagiária tinha refletido sobre ela mesmo antes da PPS, quando redigiu a 

reflexão crítica final em DLP: 

[…] penso que as aprendizagens efectuadas prendem-se com questões do foro do 

nosso futuro profissional, desde a escolha de temáticas, às formas de as abordar, as 

organizar e de saber aliá-las aos alunos que poderemos vir a ensinar. (B2/GT3 

Reflexão final, cf. anexo 12). 

 

No quadro seguinte, apresentamos a segunda atividade: 

 

Atividade 2 

Atividade Descrição Instrumentos  Resultados em comparação com a atividade 
anterior 

Ditado de 
palavras e 
expressões 

Redação a partir de um 
ditado e discussão com 
os alunos relativamente 
aos erros ortográficos 

Tipologia de 
erros 
ortográficos 

- Predominavam falhas ligadas a incorreções de 
acentuação; 
- Surgiram erros de dois novos tipos: 
incorreções por falha de transcrição e 
incorreções por inobservância da unidade 
gráfica da palavra. 

Quadro 39 – Atividade 2 da intervenção didática 

 

Depois de a professora estagiária ter identificado os tipos de erros ortográficos mais 

frequentes dos alunos, iniciou a sessão seguinte com uma atividade de ditado, que incidia 

sobre palavras e expressões relacionadas com aqueles tipos de erros ortográficos mais 

frequentes. Apesar de ser uma tarefa de ditado, que pretendia não se revestir de 

artificialidade, já que decorria de uma atividade prévia e tinha como objetivo que os 

alunos tomassem consciência dos seus erros ortográficos, parece-nos que as 

palavras/expressões ditadas poderiam ter sido integradas num texto, para que não 

surgissem aos alunos descontextualizadamente e estes tivessem oportunidade de 

associar (mais/outros) significado(s) à representação ortográfica das palavras.  

 Depois dessa tarefa, um aluno ia registando no quadro todas as versões das 

palavras/expressões produzidas por si e pelos colegas. Quando se detetavam erros, estes 

eram discutidos com os alunos, de modo a identificar com eles a sua origem e as 

estratégias poderiam ser postas em prática para ultrapassar essas dificuldades. Esta 

tarefa revelava uma grande preocupação com a indução da regra ortográfica, bem como 

em destacar a palavra escrita no quadro, para favorecer a imagem visual da mesma, 

atitudes didáticas promovidas no fórum Ortografias. 
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De seguida, a professora estagiária apresentou um quadro com a tipologia de erros 

ortográficos de Barbeiro (2007), para que, em conjunto com os alunos, se categorizasse 

os erros ortográficos identificados nos ditados. 

É relevante notar que esta atividade de ditado não surgiu como uma estratégia de 

caráter preventivo, para evitar que os alunos dessem erros ortográficos, nem de caráter 

corretivo, pois não se pretendia avaliar o conhecimento ortográfico, nem obrigar os 

alunos a memorizar regras ortográficas. A tarefa serviu essencialmente para os alunos 

tomarem consciência dos seus erros e da sua origem e descobrirem (ir)regularidades 

ortográficas. Esta perspetiva também tinha sido promovida no Ortografias.  

No quadro seguinte, apresentamos a terceira atividade: 

 

Atividade 3 

Atividade Descrição Instrumentos  Resultados em comparação com as atividades anteriores 

Jogo 
ortográfico 

Deteção de 
palavras 
(in)corretas à 
luz do novo 
Acordo 
Ortográfico 

Tipologia de 
erros 
ortográficos 

Permanência de erros ortográficos relacionados com 
incorreções por transcrição da oralidade e incorreções 
por inobservância da unidade gráfica da palavra – junção 
de palavras. 
Aparecimento de uma nova categoria: incorreções por 
inobservância de regras ortográficas de base fonológica 
contextuais. 

Quadro 40 – Atividade 3 da intervenção didática 

 

Nesta atividade, de caráter lúdico, pedia-se aos alunos que identificassem as 

palavras (in)corretas, à luz do novo AO, tendo em conta uma sensibilização prévia ao 

tema. Os alunos deveriam também justificar as suas opções, recorrendo a estratégias 

aprendidas na sessão anterior. Dado que estes alunos tinham iniciado a escolarização, 

contactando com uma ortografia diferente da que se começava a implementar já naquela 

altura, parece-nos ter sido uma atividade relevante para um contacto inicial com as 

alterações ortográficas associadas ao novo acordo. 

A professora estagiária verificou que ocorriam os mesmos tipos de erros já 

encontrados anteriormente e surgiam outros. Faltam-nos, naturalmente, dados para 

percebermos por que motivo a diversidade de tipos de erros aumentou de uma atividade 

para outra. Também não sabemos se os alunos tinham errado nas mesmas palavras ou, 

apenas, no mesmo tipo de palavras. 

No quadro seguinte, apresentamos a quarta atividade: 
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Atividade 4 

Atividade Descrição Instrumentos  Resultados em comparação com as 
atividades anteriores 

Segundo 
texto 

Redação de um texto 
individualmente 

Tipologia de erros 
ortográficos 

Verifica-se um aumento de tipos de 
erros. 

Quadro 41 – Atividade 4 da intervenção didática 

 

Cabe referir que terá havido uma sessão anterior a esta atividade. A redação do 

texto individualmente incluía, entre outras, uma tarefa final de verificação de regras de 

ortografia, para a fase de revisão dos textos. 

A professora estagiária detetou mais tipos de erros relativamente às atividades 

anteriores, embora esperasse menor ocorrência. Este aumento dos erros pode ter-se 

ficado a dever ao facto de se tratar de uma tarefa individual, como a própria adianta. 

Quando as tarefas são feitas em grupo, os alunos tornam-se vigilantes uns dos outros. 

Pode, também, ter tido a ver com a própria natureza da tarefa, pois era mais complexa do 

que a primeira atividade proposta. Além disso, em cinco sessões, não seria possível 

resolver os problemas de ortografia dos alunos. É necessária uma intervenção precoce e 

continuada, para que seja possível ultrapassar as dificuldades detetadas. 

É de salientar que o trabalho levado a cabo por esta professora estagiária tinha por 

base princípios didáticos fundamentais referidos em investigação na área. Esta 

intervenção didática foi certamente muito importante para os alunos que nela 

participaram, mas não poderia, em tão pouco tempo, resolver todas as dificuldades 

destes. 

Qualquer das atividades implementadas nesta intervenção didática teve como base 

a construção de um quadro teórico, que também foi objeto de uma análise, cujos 

resultados apresentamos em seguida. 

 

8.2.2. Enquadramento teórico 

Nesta secção, iremos apresentar e discutir os resultados da análise relativa aos 

pontos de contacto entre os aspetos teóricos abordados no relatório e as fases finais de 

coconstrução de conhecimento do GT3 sobre esses mesmos aspetos, no contexto da 

discussão que decorreu no Ortografias. 
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Começamos por apresentar o quadro seguinte, onde registámos os resultados da 

comparação entre o enquadramento teórico que constava do relatório de estágio desta 

professora estagiária e os documentos apresentados pelo GT3 na fase final da discussão 

no âmbito do fórum de discussão online Ortografias: 

 

Aspetos mencionados no relatório da professora 
estagiária 

Conhecimento coconstruído no Ortografias pelo 
GT3 

O lugar da ortografia no processo de escrita: a 
relevância do domínio do sistema ortográfico na 
produção de textos escritos; relação entre o 
sistema ortográfico e outros sistemas da língua; 
indicadores de automatização da ortografia por 
parte do aluno. 

O lugar da ortografia no processo de escrita: 
elemento integrado no processo de escrita e com 
um papel na atuação sobre diversas componentes. 

Complexidade do sistema ortográfico do Português: 
fonemas e grafemas; consoantes mudas; 
variedades; dígrafos e acentos gráficos e diacríticos; 
influências fonéticas externas. 

Complexidade do sistema ortográfico do Português: 
fonemas e grafemas; consoantes mudas; 
variedades; dígrafos e acentos gráficos e diacríticos. 

Principais alterações introduzidas pelo novo Acordo 
Ortográfico: fonética, alfabeto, hifenização, 
acentuação gráfica, uso de maiúsculas e 
minúsculas. 

Entrada em vigor do Acordo Ortográfico de 1990 e 
principais alterações por ele introduzidas: uso de 
maiúsculas e minúsculas, hifenização, fonética, 
alfabeto, acentuação gráfica. 

Desenvolvimento da competência ortográfica: 
tipologia de erros e estratégias para superar 
dificuldades. 

O papel do erro na aprendizagem e 
desenvolvimento da competência ortográfica: 
articulação entre o aprendido e eventuais lacunas, 
envolvimento do aluno no processo e tipologia de 
erros. 

Estratégias de ensino da ortografia: orientações 
corretiva e preventiva; estratégias integradoras e 
metalinguísticas. 

Estratégias e atividades didáticas centradas no 
desenvolvimento da competência ortográfica: 
atuação na vertente integradora e atuação na 
vertente metalinguística 

Desafios da aprendizagem da ortografia: a 
relevância do que as crianças aprenderam antes da 
escolarização; relação oralidade-escrita; a perceção 
do princípio fonético; a importância de 
compreender o modo como o aluno se apropria da 
ortografia. 

Princípios essenciais a ter em conta na abordagem 
didática da ortografia: valorização dos 
conhecimentos e competências neste domínio 
antes da escolarização, fases da aprendizagem 
formal da ortografia, necessidade de 
automatização. 

Quadro 42 – Comparação entre os temas abordados no relatório de estágio e os temas abordados no 
fórum de discussão online Ortografias 

 

A leitura do quadro revela que existe um grande paralelismo entre os aspetos 

tratados no Ortografias e o enquadramento teórico apresentado neste relatório de 

estágio, o que pode ser um indício de que a professora estagiária teve como base a sua 

experiência de coconstrução de conhecimento didático de abordagem da ortografia 

naquele espaço de discussão.  
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No que diz respeito ao primeiro tema abordado (lugar da ortografia no processo de 

escrita), a professora estagiária teve em conta: i) a relevância do domínio do sistema 

ortográfico na produção de textos escritos; ii) a relação entre o sistema ortográfico e 

outros sistemas da língua; iii) a automatização da ortografia por parte do aluno. Foram 

precisamente estes os aspetos tratados, quando este tópico foi discutido no Ortografias, 

mas, nas conceções finais do GT3, faltava a ideia de que a ortografia é importante para a 

produção de textos escritos, que veio a ser acrescentada no relatório.  

Vejam-se exemplos de enunciados relativos à associação da ortografia a outros 

aspetos da língua: 

A ortografia é um sistema composto por múltiplos subsistemas que se relacionam 
entre si e estabelecem conexões com outros sistemas da língua (cf. Macário & Sá, 
2011). (Relatório de estágio, cf. Anexo 15). 
 
A ortografia é um sistema composto por múltiplos sistemas (Jaffré, 1989) que se 
articulam e que estabelecem conexões com outros sistemas da língua. (Guião do 
fórum de discussão online Ortografias, cf. Anexo 5). 
 
[...] há distinção entre oralidade e escrita e nem sempre o que se diz, se escreve 
dessa mesma forma [...]. (GT3, Fórum Ortografias/Tópico 4, cf. Anexo 13). 
 
Quanto ao segundo tema abordado (complexidade do sistema ortográfico do 

Português), a professora estagiária considerou: i) haver dois aspetos principais que 

tornam o sistema ortográfico do Português complexo (relações fonema-grafema e 

oralidade-escrita) e ii) outros fatores que lhe conferem, também, complexidade (dígrafos, 

presença do <h>, acentos gráficos e diacríticos). Também estes aspetos foram tratados no 

fórum de discussão online Ortografias e referidos pelo GT3, na fase final, a propósito 

deste tópico, mas, nesse documento final, não figurava qualquer referência às influências 

fonéticas externas, que vieram a ser integradas no relatório de estágio. Vejam-se 

exemplos de enunciados, relativos à falta de correspondência entre grafema e fonema:  

Um deles prende-se com a complexidade das relações som/fonema-grafema numa 
dada língua. Facilmente se verifica que, no sistema ortográfico português, a 
correspondência entre grafemas e fonemas não é unívoca. (Relatório de estágio, cf. 
Anexo 15). 
 
[...] falta de correspondência absoluta entre fonemas e grafemas, já que, em 
português, o mesmo grafema pode representar mais do que um fonema (por 
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exemplo, nas palavras cume e cedo) e o mesmo fonema pode ser representado por 
mais do que um grafema (por exemplo, giz e jarra). (Guião do fórum de discussão 
online Ortografias, cf. Anexo 5). 
 
[...] o mesmo conjunto de grafemas pode ser foneticamente diferente 
(essencialmente por influência regional) ou, pelo contrário, um conjunto de 
grafemas diferentes pode dar origem a um mesmo som [...]. (GT3, Fórum 
Ortografias/Tópico 4, cf. Anexo 13). 
 
Ao abordar o terceiro tema (principais alterações introduzidas pelo novo AO), a 

professora estagiária mencionou: i) brevemente a história do AO, desde a sua conceção 

até à sua implementação; ii) as principais alterações por este introduzidas no sistema 

ortográfico do Português. Estes mesmos dois aspetos tinham sido tratados no fórum 

Ortografias, a propósito do tópico em discussão, mas a breve história do AO não foi 

mencionada no documento final do GT3: 

O atual Acordo Ortográfico resultou de várias tentativas de unificação da língua 
portuguesa e corresponde à terceira reforma ortográfica da nossa língua. (Relatório 
de estágio, cf. Anexo 15). 
 
A “demanda da ortografia portuguesa” (Castro, Duarte, & Leiria, 1987, p. 11) tem já 
uma longa história, que se tem vindo a arrastar desde as primeiras tentativas, em 
1911, de se unificar a grafia da língua portuguesa. (Guião do fórum de discussão 
online Ortografias, cf. Anexo 5). 
 
Relativamente ao quarto tema (desenvolvimento da competência ortográfica), a 

professora estagiária mencionou: i) uma tipologia de erros proposta por Barbeiro (2007) e 

ii) algumas estratégias para ultrapassar as dificuldades dos alunos. Apenas o primeiro 

aspeto coincide com o que foi tratado no fórum e com o que o GT3 referiu no documento 

final do grupo, pois a tipologia apresentada é a mesma. O segundo aspeto não foi tratado 

no fórum, tendo-se, no entanto, fundamentado a importância em adotar uma tipologia 

de erros.  

Vejam-se exemplos de enunciados relativos ao que pode ser feito, através da 

identificação da origem do erro ortográfico: 

É preciso ter ainda em conta o facto de que algumas variantes regionais e sociais 
apresentam uma distância maior em relação à representação ortográfica. Este 
aspeto poderá conduzir à modificação das estratégias seguidas na aprendizagem. 
No que toca à representação de cada um dos sons realizados, o que numa região 
poderá ser acessível, noutra poderá exigir a associação da forma ortográfica ao 
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conhecimento da própria palavra. Podemos referir o exemplo das variantes 
idiolectais das regiões do norte do país, em que o fonema /b/ é usado para os casos 
que, no Português padrão, correspondem, quer ao fonema /b/, quer ao fonema /v/, 
o que leva à escrita de*baca por vaca. (Relatório de estágio, cf. Anexo 15). 
 
[...] i) identificar as suas dificuldades, ii) registar a frequência desses erros, iii) 
compreender que os erros têm origens/causas distintas (por exemplo a pronúncia 
da palavra numa determinada região, etc.), iv) classificar os erros, v) fornecer aos 
alunos uma informação precisa sobre o seu desempenho e um instrumento de 
análise das suas próprias produções ou de outros, vi) encontrar estratégias didáticas 
específicas para superar as dificuldades detetadas e vii) melhorar o desempenho 
ortográfico. (Guião do fórum de discussão online Ortografias, cf. Anexo 5). 
 
O erro ortográfico estabelece ainda um auxílio para o professor uma vez que lhe 
permite conhecer de uma forma mais explícita os erros e dificuldades dos alunos, 
adotando estratégias que permitam desenvolver a competência ortográfica [...]. 
(GT3, Fórum Ortografias/Tópico 16, cf. Anexo 13).  

 
Na abordagem do penúltimo tema (estratégias de ensino da ortografia), a 

professora estagiária teve em conta: i) as orientações preventiva e corretiva e ii) as 

vertentes de atuação metalinguística e integradora. Também no fórum de discussão 

online estes mesmos aspetos tinham sido referidos, a propósito das estratégias e 

atividades, tendo-se proposto também atividades, que, no relatório de estágio, não foram 

mencionadas, mas que constavam do documento do GT3. 

Vejam-se exemplos de enunciados relativos às estratégias de atuação na vertente 

integradora: 

[...] estratégias integradoras, que têm como objetivo motivar o aluno para a escrita, 
levando-o a produzir textos [...]. (Relatório de estágio, cf. Anexo 15). 
 
[...] numa vertente integradora, que relaciona a ortografia com a escrita e com 
outras competências que nela atuam; suscita, no aprendente uma relação com a 
escrita, através das suas outras dimensões, para que este possa aprender 
ortografia. (Guião do fórum de discussão online Ortografias, cf. Anexo 5). 
 
As estratégias integradoras têm como objetivo motivar o aluno para a escrita, 
apoiando a competência compositiva com a criação de textos [...]. (GT3, Fórum 
Ortografias/Tópico 20, cf. Anexo 13). 

 

Relativamente ao último tema (desafios da aprendizagem da ortografia), a 

professora estagiária teve em conta: i) a relevância do que as crianças aprenderam antes 



359 
 

da escolarização; ii) a relação oralidade-escrita; iii) a perceção do princípio fonético; iv) a 

importância em compreender o modo como o aluno se apropria da ortografia. Alguns 

destes aspetos tinham sido abordados no Ortografias e constavam do documento final do 

GT3, tais como a valorização dos conhecimentos e competências adquiridos antes da 

escolarização. Apesar de a referência às fases da aprendizagem da ortografia ter sido 

bastante aprofundada na discussão no fórum e constar do documento final do GT3, a 

professora estagiária apenas aflorou alguns desses aspetos no enquadramento teórico do 

seu relatório.  

A necessidade de automatização dos aspetos ortográficos não foi referida no 

relatório de estágio, embora tivesse feito parte da discussão no Ortografias e do 

documento do GT3.  

Vejam-se exemplos de enunciados relativos a estes aspetos: 

Portanto, é importante compreender o modo como o aluno se apropria do sistema 
ortográfico e desenvolver dinâmicas e estratégias que lhe permitam expressar-se 
livremente, ao mesmo tempo que se lhe dá a orientação necessária para que este vá 
construindo o seu próprio conhecimento. O professor não deve converter o aluno 
num mero recetáculo de normas e regras ortográficas, procurando antes privilegiar 
os seus conhecimentos significativos, capazes de estabelecer um verdadeiro sistema 
de vigilância ortográfica, que lhe permite estar atento quando a grafia de uma 
palavra parece afastar-se da regra (cf. Jaffré, 1989). (Relatório de estágio 
supervisionado, cf. Anexo 15). 
 
É importante perceber a forma como a criança se apropria do sistema ortográfico e 
desenvolver estratégias que lhe permitam pensar por si mesma, construindo o seu 
próprio conhecimento. O aluno desenvolve mais facilmente a sua competência se 
for movido pela curiosidade e pela descoberta, sem a pretensão de fazer da criança 
um repositório de normas e regras ortográficas (Jaffré, 1989). Torna-se, então, 
necessário privilegiar os conhecimentos do aluno e colocá-lo num sistema de 
vigilância ortográfica, que lhe permite ser advertido quando a grafia de uma palavra 
parece afastar-se da regra (Jaffré, 1989). (Guião do fórum de discussão online 
Ortografias, cf. Anexo 5). 
 
É necessário compreender como a criança se apropria do sistema ortográfico e 
desenvolver dinâmicas e estratégias que lhe permitam expressar-se livremente sem 
demasiada orientação, construindo desta forma o seu próprio conhecimento, não 
interpretando a criança como um repositório de normas e regras ortográficas [...]. 
(GT3, Fórum Ortografias/Tópico 16, cf. Anexo 13).  
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Apesar de haver uma clara relação entre o que foi tratado no Ortografias e o que foi 

abordado no relatório de estágio, parece ter havido, quer uma apropriação dessa 

informação, pois não se notaram muitas paráfrases, quer um aprofundamento do 

conhecimento, como resultado da continuidade dada ao seu processo de construção, 

resultante do trabalho de revisão de literatura. 

Para compreendermos melhor, tantos estes resultados, como os relativos às 

planificações em DLP, na secção seguinte, iremos colocá-los em diálogo com a literatura. 

 

8.3. Dialogando com a literatura 

Cabe recordar o objetivo inicial do presente capítulo: pretendíamos compreender 

que relação existia entre o conhecimento coconstruído no Ortografias e a conceção de 

instrumentos didáticos em dois momentos: no âmbito da UC de DLP e no âmbito da PPS.  

Começamos pelas planificações produzidas no âmbito da UC de DLP.  

Relativamente à do GT1, é de notar que houve uma preocupação em iniciar a 

sessão num nível macro, com atividades de oralidade e de escrita, sendo a competência 

ortográfica convocada nesta última, embora o GT não o tivesse explicitado. Efetivamente, 

o processo de escrita convoca várias competências, sendo a ortográfica apenas uma delas 

(Barbeiro, 2007) e o GT1 parece ter compreendido este princípio didático. A abordagem 

da ortografia não surgia isoladamente, mas integrada num domínio mais abrangente: a 

escrita. Apesar da preocupação em ir afunilando as atividades, estas não decorriam umas 

das outras, a propósito de temas ou de textos tratados em atividades anteriores, mas 

apareciam isoladamente. 

O GT1 situou a atividade de produção escrita de uma história, proposta na sua 

planificação, numa vertente de atuação metalinguística, em que o aluno constrói ou 

descobre as (ir)regularidades ortográficas e o seu conhecimento (Barbeiro, 2007). No 

entanto, não mencionava a descoberta pelo aluno de critérios linguísticos associados ao 

sistema ortográfico do português.  

A atividade selecionada para o tratamento explícito da ortografia era o ditado e o 

enfoque maior recaiu sobre a deteção de erros ortográficos, com o intuito de avaliar o 

aluno, quando se poderia ter centrado numa reflexão sobre os mesmos por parte deste. 
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Atividades desta natureza estão geralmente associadas a práticas de ensino tradicionais 

(A. G. Morais, 2002), que não promovem a reflexão sobre a ortografia, nem despertam a 

curiosidade sobre esta. Na fundamentação teórica, este GT mencionou que os ditados 

eram, muitas vezes, abordados com uma orientação corretiva, não tendo especificado 

outro tipo de abordagens. Esse tipo de orientação é criticado (Barbeiro, 2007), por 

recorrer ao método dedutivo, ou seja, à apresentação das regras ortográficas, para que o 

aluno as memorize. Apesar de conhecer esta abordagem corretiva, o GT1 parecia não ter 

compreendido as suas desvantagens. 

A opção por estas atividades foi fundamentada na complexidade do sistema 

ortográfico do Português, que dificulta a sua apropriação por parte da criança. De facto, o 

código ortográfico da língua portuguesa recorre a sinais gráficos para representar 

fonemas ou segmentos mínimos (Barbeiro, 2007), cuja relação é arbitrária, e exige o 

conhecimento das convenções que a regem. Apesar de ter mencionado um conjunto de 

caraterísticas do código ortográfico, o GT1 não trabalhou nenhuma delas 

especificamente, nas atividades propostas na sua planificação.  

Na fundamentação teórica das atividades, o GT1 não abordou princípios como as 

fases de aprendizagem da ortografia (Ferreiro & Teberosky, 1986; Teberosky, 2001b) e a 

necessidade de automatização da mesma (Barbeiro, 2007; Carvalho, 1999b), importantes 

para a adequação das atividades ao nível de ensino/desenvolvimento dos alunos (Ribera, 

2013). No entanto, reconheceu um princípio importante a ter em conta no ensino e 

aprendizagem da ortografia: o papel do erro. O erro é um indício de uma aprendizagem 

que não teve lugar, constituindo fonte de informação e instrumento de trabalho para o 

professor nortear a sua ação junto do aluno com dificuldades (Barbeiro, 2007; Zorzi, 

1998). O grupo reconheceu que o erro fazia parte do processo de aprendizagem, não 

havendo receitas infalíveis para ultrapassar as dificuldades, antes sendo necessário 

refletir sobre ele, de modo a resolver problemas detetados.  

O GT3 preocupou-se em propor um tema transversal a todas as atividades: a 

família. Também a abordagem ao ensino e aprendizagem da língua materna era 

transversal, pois convocava outras áreas curriculares. De facto, este tipo de abordagem 

transversal é justificado na literatura (Neves & Sá, 2005; C. M. Sá, 2006a, 2012b, 2013c; 
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Sim-Sim et al., 1997): a língua materna é um instrumento de aprendizagem em todas as 

áreas, dentro como fora da Escola, pelo que pode ser tratada de forma transversal. Nesta 

planificação, as atividades propostas não se restringiam à área curricular de Língua 

Portuguesa, mas convocavam outras, tais como o Estudo do Meio. Sendo o 1º CEB 

caracterizado pela monodocência, esta abordagem é facilitada, podendo promover-se a 

produção de textos associados a outras áreas curriculares (Pereira & Barbeiro, 2007), o 

que foi aqui notório. 

Nesta planificação, as atividades partiam da exploração daquele tema e começavam 

num nível macro, de promoção da oralidade, da leitura e da escrita, para depois se 

centrarem na produção escrita e, dentro dela, em aspetos ortográficos. Surgiam 

inequivocamente integradas nas anteriores e a propósito destas.  

Quanto às atividades mais focadas em aspetos ortográficos, houve uma 

preocupação em tratar as alterações decorrentes do AO, que se justificava, pois eram 

destinadas a alunos do 3º ano, que teriam iniciado a aprendizagem da escrita com a 

ortografia pré-acordo. Ainda que sem referência explícita à sua operacionalização, houve 

preocupação em partir dos erros dos alunos para a sua categorização. Estava aqui patente 

um princípio defendido no fórum Ortografias e na literatura da especialidade: a 

construção de uma tipologia de erros ortográficos pode constituir-se como um poderoso 

instrumento informativo sobre as causas desses mesmos erros e ponto de partida para a 

planificação de estratégias e atividades para os superar (Amor, 1994; Barbeiro, 2007; 

Centre Régional de Documentation Pédagogique de Champagne-Ardenne, 1993; Horta & 

Martins, 2004; Jaffré, 1989, 1990; A. G. Morais, 2002; Rio-Torto, 2000; Ó. C. Sousa, 1999). 

Ainda que este GT não tenha fundamentado teoricamente as suas atividades nos 

conceitos-chave e princípios didáticos abordados no Ortografias, notámos a sua presença 

na preocupação em integrar a ortografia noutras componentes da escrita e em a articular 

com outros domínios da língua, na consideração do papel do erro e na construção de uma 

tipologia de erros ortográficos. 

Em suma, pareceu-nos que o GT1 se apoiou bastante nas reflexões que fez ao 

percorrer o fórum Ortografias e trouxe algum desse conhecimento construído, quer para 

a planificação das atividades, quer para a sua justificação. No entanto, notámos indícios 
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de que alguns aspetos não teriam ficado inteiramente claros para os seus elementos e 

deveriam ter sido objeto de mais reflexão. Essa reflexão teria sido mais profunda, se o GT 

tivesse considerado de grande utilidade colaborar no Ortografias, para construir 

conhecimento didático, o que – a ter acontecido – foi pouco evidente. 

O GT3 não justificou as suas opções referindo conceitos-chave e princípios didáticos 

abordados no Ortografias, mas notámos a presença (implícita) de pelo menos dois: i) 

planificação de atividades que atuassem de forma integrada na escrita e a articulassem 

com outros domínios da língua e ii) a consideração do papel do erro, com recurso a uma 

tipologia de erros ortográficos. 

Centramo-nos agora na intervenção didática, no âmbito da PPS, realizada por uma 

professora estagiária, que, recordamos, tinha feito parte do GT3. 

Na primeira atividade proposta, tornou-se clara a preocupação em integrar a 

ortografia numa atividade de escrita e, mais concretamente, na produção escrita. O seu 

tratamento explícito aparecia, sobretudo, na fase de revisão do texto, que era feita pelos 

alunos com recurso a uma lista de verificação. Efetivamente, a professora estagiária 

parecia ter partido do princípio de que a competência ortográfica não pode ser isolada 

das restantes competências convocadas no processo de escrita e atua ao longo de todo 

esse processo (Barbeiro, 2007). Essa atuação acontece, quer na reparação de falhas, quer 

nas tomadas de decisão (Barbeiro, 2007) e, nesta atividade, pretendia-se tornar evidentes 

estes princípios na fase de revisão do texto, através do recurso à lista de verificação da 

ortografia do mesmo. 

Além disso, a professora estagiária procedeu à análise das produções dos alunos e 

identificou e categorizou os seus erros ortográficos. Esta preocupação em compreender a 

origem dos erros ortográficos tinha já sido notada no grupo a que a professora estagiária 

pertencia, no âmbito de DLP.  

O encadeamento entre as atividades notava-se logo a partir da segunda atividade, 

em que a professora levava a cabo uma tarefa de ditado aos alunos, que incidia sobre 

palavras e expressões associadas aos tipos de erros ortográficos que tinham tido maior 

ocorrência na atividade anterior. Por conseguinte, a professora estagiária queria tornar 

profícuo o trabalho antes iniciado, dando-lhe continuidade. Apesar de essas palavras e 
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expressões serem já do conhecimento dos alunos e decorrerem de uma atividade 

anterior, o que imprimia menor artificialidade ao ditado, poderiam ter sido integradas 

num texto novo, para que os alunos pudessem associar a representação ortográfica ao(s) 

sentido(s)/uso(s) da palavra (A. G. Morais & Teberosky, 1994). Deste modo, os alunos 

poderiam tê-las observado em contextos diferentes e aceder a outros significados, a 

outras utilizações das mesmas. A atividade atuaria, assim, numa vertente integradora, em 

que a ortografia interage com outros domínios da língua (Barbeiro, 2007). Na tarefa de 

correção do ditado, a preocupação em discutir com os alunos a origem do erro e 

estratégias para ultrapassar dificuldades estava bem patente. Pretendia-se que os alunos 

induzissem regras e compreendessem paradigmas de palavras, sob a orientação da 

professora. 

Na atividade que se seguia, trabalhou-se com o AO, através da deteção de palavras 

escritas com a grafia anterior e identificaram-se as mesmas categorias de erros, tendo-se 

observado, ainda, outras. Embora a aplicação do AO ao sistema educativo tenha tido 

início no ano letivo de 2011/2012 (Presidência do Conselho de Ministros, 2011), esta 

introdução era progressiva, pelo que, nesse ano, se aplicou, apenas, aos primeiros anos 

de cada ciclo. Estando estes alunos a frequentar o 3º ano, a aprendizagem da ortografia 

teria sido pré-acordo, pelo que era importante que pudessem contactar com as 

alterações por este introduzidas. É interessante notar que o GT3 também tinha tido esta 

preocupação na planificação concebida no âmbito de DLP. 

Na última atividade, retomava-se a estratégia presente na atividade de partida: 

promover a produção escrita de um texto e trabalhar a ortografia, de forma explícita, na 

fase em que os alunos reviam os seus textos. A professora estagiária verificou que os 

tipos de erros anteriormente detetados se mantinham e ainda identificou outros. 

O quadro teórico que sustentava a conceção e implementação desta intervenção 

didática mantinha uma relação muito estreita com o documento final do GT3 

apresentado no Ortografias. Nele encontrámos indícios de que a professora estagiária se 

tinha apoiado nesse conhecimento coconstruído, tendo aprofundado um conjunto de 

aspetos que considerou necessários ao desenvolvimento da sua intervenção didática. O 
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processo de construção de conhecimento foi, naturalmente, continuado com a 

intervenção didática e o esforço de revisão de literatura. 

O quadro teórico constituído integrava vários princípios também presentes na 

literatura da especialidade: 

i) lugar da ortografia no processo de escrita, associado  

a) à relevância em dominar o sistema ortográfico na produção de textos escritos, 

aspeto também defendido na literatura (Barbeiro, 2007), pois, quando o aluno 

domina o código ortográfico, poderá centrar-se prioritariamente em aspetos mais 

exigentes, que atuam a níveis mais profundos e a que a competência compositiva 

procurará dar resposta;  

b) à relação entre o sistema ortográfico e outros sistemas da língua, que é 

justificada na literatura (Cassany et al., 2000) por a ortografia se enquadrar na 

escrita e pelo facto de esta estar em contacto com os restantes domínios de uso 

da língua, concorrendo todos para o princípio essencial de qualquer língua, que é 

comunicar;  

c) à automatização dos aspetos ortográficos por parte do aluno, que tem paralelo 

na literatura de referência (Carvalho, 1999b), quando se considera que, a partir de 

um dado momento, o aluno deixa de se centrar, apenas, nos aspetos superficiais 

do texto, recaindo a sua atenção em aspetos mais profundos, o que é indício de 

que a competência ortográfica se encontra desenvolvida; 

ii) complexidade do sistema ortográfico do Português, associada a caraterísticas 

largamente enunciadas na literatura (Barbeiro, 2007; Delgado-Martins et al., 1992; 

Duarte, 2001; A. G. Morais, 2002; Rebelo et al., 2000), para justificar o caráter 

convencional do código ortográfico (Barbeiro, 2007; Cassany et al., 2000; Cassany, 

1999; Centre Régional de Documentation Pédagogique de Champagne-Ardenne, 

1993; Jaffré, 1989), que, por não ser interpretativo, mas apenas convencionado, 

exige a compreensão dos seus princípios, regras e exceções de forma consciente 

(M. A. Martins & Niza, 1998); 

iii) principais alterações introduzidas pelo novo AO, associadas 
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a) à sua história, desde a sua conceção até à sua implementação, que a literatura 

elucida ter sido uma verdadeira demanda, que teve início em 1911 (Castro et al., 

1987) e culminou na sua aprovação (Presidente da República, 2008);  

b) às principais alterações por ele introduzidas na ortografia da língua portuguesa, 

que a literatura (Casteleiro & Correia, 2008) explica e são de vária ordem; 

iv) desenvolvimento da competência ortográfica, associada 

a) à apresentação da tipologia de erros proposta por Barbeiro (2007);  

b) à referência a algumas estratégias para ultrapassar as dificuldades dos alunos, 

havendo diversas propostas na literatura, tais como as apresentadas por Morais 

e Teberosky (1994); 

v) estratégias de ensino da ortografia, associadas 

a) às orientações preventiva e corretiva, que encontram enquadramento na 

literatura (Barbeiro, 2007; Godoy, 2000), mas que são também objeto de algumas 

críticas (Barbeiro, 2007), por atuarem de modo a evitar o erro ou apenas para o 

detetar e corrigir; 

b) à atuação na vertente integradora e à atuação na vertente metalinguística, que 

favorecem a interação entre a ortografia e outras dimensões da língua e a 

construção do conhecimento pelo aluno (Barbeiro, 2007); 

vi) a desafios associados à aprendizagem da ortografia, relacionados com 

a) a relevância do que as crianças aprenderam antes da escolarização, que, na 

literatura (Aleixo, 2005; Barbeiro, 1999, 2007; Ferreiro, 2003; M. A. Martins & 

Niza, 1998; Mata, 1991; Rebelo et al., 2000; Ribera, 2013; Teberosky & Ribera, 

2004; Teberosky, 2001a), tem vindo a ser defendido como essencial, pois refere-se 

que essas aprendizagens servirão de base a outras na educação formal;  

b) a relação oralidade-escrita, que encontra propostas de atividades na literatura 

(Barbeiro, 2007);  

c) a perceção do princípio fonético, que, na literatura (Freitas et al., 2007; 

Lourenço, 2013; J. Morais et al., 2010; Zorzi, 2003), é considerado como uma 

etapa fundamental antes da apropriação do princípio ortográfico;  
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d) a importância de compreender o modo como o aluno se apropria da ortografia, 

que encontra paralelo na literatura (Ferreiro & Teberosky, 1986; Teberosky, 

2001b) na defesa da ideia de que o professor deverá conhecer as diversas fases da 

aprendizagem da escrita  e, mais especificamente, da ortografia, de modo a 

planificar o seu ensino e aprendizagem de forma estruturada, sistematizada e 

fundamentada (Ribera, 2013). 

Realizada a discussão dos resultados, cabe proceder a lgumas considerações finais. 

 

8.4. Considerações finais 

Retomamos a citação de entrada deste capítulo, da autoria de Barbeiro (2007), que 

compara as estratégias que integram a ortografia na escrita a uma coreografia. A 

coreografia é harmoniosa, porque as partes do corpo se movimentam de modo articulado 

para que ela funcione. A ortografia também não existe isoladamente, mas concorre para 

a conceção de um texto. Por esse motivo, quando, na produção de um texto escrito, 

apenas se destacam os aspetos ortográficos, estaremos a perder o sentido da composição 

global. O mesmo acontece se o ensino e aprendizagem da ortografia não enquadrar esta 

componente no âmbito do domínio mais lato em que se integra: a Escrita, igualmente em 

interação com outros domínios, cujo objetivo é comunicar. 

Este princípio é fundamental e foi abordado no fórum de discussão online 

Ortografias. A leitura global dos resultados deixa perceber indícios de que qualquer um 

dos grupos se esforçou por o ter em conta nas planificações que elaborou. 

Neste capítulo, apresentámos dois conjuntos de resultados: i) um referente a um 

trabalho de planificação que não foi implementada, levado a cabo no âmbito de uma UC, 

e ii) outro referente à conceção, implementação e avaliação de uma intervenção didática. 

O primeiro conjunto de dados deixou-nos perceber o que já vínhamos notando na 

análise dos restantes dados deste estudo e que apresentámos nos dois capítulos 

anteriores: os GT eram diferentes. 

 O GT1 apresentou uma planificação que revelava a preocupação em partir de um 

nível macro, para que a ortografia não surgisse isoladamente, mas as atividades 

propostas para concretizar essa intenção não tinham sequência, nem estavam 
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devidamente articuladas entre si. Além disso, constatámos que decorriam nitidamente de 

uma orientação corretiva.  

O GT3 também partiu de um nível macro, mas apresentou atividades sequenciais 

bem articuladas entre si. Além disso, estas favoreciam a consideração do erro ortográfico 

como parte de um processo de aprendizagem, que vale a pena conhecer, para melhorar.  

No segundo conjunto de dados, notou-se um grande aprofundamento dos 

princípios já identificados nos documentos finais do grupo a que a professora estagiária 

tinha pertencido. Além da adequada sequencialização das atividades, da integração da 

ortografia noutras componentes da escrita e da preocupação em a pôr em interação com 

outros domínios da língua, notou-se um trabalho profundo de preparação de cada 

atividade. Tendo-se centrado na abordagem do erro ortográfico, com o intuito de o 

conhecer e de partir dele para ultrapassar dificuldades, as atividades levadas a cabo 

permitiram identificar os erros mais frequentes nos textos produzidos por aqueles alunos 

e encontrar com estes estratégias para os ultrapassar. A reflexão conjunta sobre a 

ortografia e, num sentido mais lato, sobre a língua esteve permanentemente presente. 

Portanto, apesar de estes GT serem singulares e terem tido percursos um pouco 

diferentes, o trabalho realizado no fórum foi profícuo para ambos.  

Um estudo levado a cabo por Santos, Andrade e Alarcão (2008) revela-nos que a 

colaboração tem vindo a ser promovida na formação inicial, mas que a avaliação 

praticada continua a não dar a devida relevância, nem à colaboração em si, nem às 

competências que esta pode ajudar a desenvolver, focando-se exclusivamente nos 

produtos finais e descurando os processos que lhes deram origem, tendência que a UC de 

DLP aqui referida quis contrariar. 

Quais eram as representações destes sujeitos sobre colaboração? Como foi a sua 

evolução? De que forma as suas representações sobre colaboração influenciaram a 

adoção desta modalidade no fórum de discussão online Ortografias? Que influência teve 

a adoção dessa modalidade na construção de conhecimento didático de abordagem da 

ortografia? Que relação havia entre esse conhecimento coconstruído e a conceção de 

instrumentos didáticos de abordagem da ortografia? Ao longo destes três capítulos do 

estudo empírico, procurámos dar resposta a estas questões. No capítulo que se segue, 
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teremos oportunidade de fazer o ponto da situação, procurando, em conformidade com 

os objetivos de investigação, perceber quais são as conclusões a que podemos chegar. 
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CAPÍTULO 9 – Entre os sentidos da colaboração, a geração de conhecimento e a 

ação didática de abordagem da ortografia na formação inicial de professores 

 

Abandonada a hipótese da possibilidade do acordo e 
de podermos vir a encontrar os padrões 
homogeneizadores, quer dos fenómenos, quer das 
pessoas, quer das instituições, aceitemos o poder 
estimulador da diferença e o efeito multiplicador das 
perspectivas múltiplas e plurais. Aceitemos valorizar a 
heterogeneidade da informação como oportunidade 
reflexiva, permitindo que, nas trocas, o novo se 
apresente como tal, embora por vezes conflituando 
cognitiva e afectivamente com o sistema das nossas 
arreigadas convicções, conhecimentos, crenças e 
práticas. (Sá-Chaves, 2007a, p. 23). 

 

Chegado o momento de nos distanciarmos criticamente do trabalho realizado, cabe 

refletir sobre as implicações do estudo que desenvolvemos. Antes de iniciarmos essa 

reflexão, é importante lembrar que este projeto surgiu do encontro entre quatro eixos 

teóricos109: i) a relevância em atender às representações de futuros professores do 1º 

CEB, enquanto crenças, valores, atitudes que condicionam as suas expetativas e guiam as 

suas ações; ii) a colaboração docente, enquanto modalidade que oferece inúmeras 

potencialidades e cuja adoção, não podendo ser imposta, apesar de ser imperiosa, 

depende da sua valorização por parte do grupo profissional; iii) a utilização de 

ferramentas da web social, como os fóruns de discussão online, no Ensino Superior, pelo 

seu potencial colaborativo e por o seu valor ser já reconhecido por estudantes, que as 

usam nas mais diversas vertentes da sua vida; iv) a construção de conhecimento didático 

de abordagem da ortografia, que, para os professores do 1º CEB, assume relevância 

particular, por ser neste ciclo que os alunos iniciam a aprendizagem formal da escrita. 

Da conjugação destes eixos surgiu um projeto, que se enquadra no movimento 

iniciado pelo Processo de Bolonha (Bologna Declaration, 1999), em que o estudante está 

no centro do processo de ensino e aprendizagem e o trabalho autónomo e colaborativo 

são valorizados. A implementação deste processo (em curso) exigiu a renovação dos 

cursos de formação inicial, sendo o desenvolvimento da colaboração uma preocupação 

central em diversas UC, nomeadamente na de DLP do curso de Mestrado em Educação 

                                                           
109

 Cf. Figura 7, que consta da síntese da Parte I – Enquadramento teórico desta tese. 
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Pré-Escolar e Ensino no 1º Ciclo do Ensino Básico, do Departamento de Educação, na 

Universidade Aveiro. Tendo em linha de conta essa preocupação, a par da mudança que 

se tem vindo a operar nos últimos anos com a transformação decorrente da era digital, a 

adoção de um fórum de discussão online, como o Ortografias, surgiu como promotora da 

colaboração, enquanto veículo para a construção de conhecimento didático.  

Centrámos esse conhecimento na abordagem didática da ortografia, pois os 

participantes no estudo eram futuros professores do 1º CEB. Nesse ciclo de estudos, a 

aquisição da competência ortográfica, perseguindo a sua automatização, é fundamental, 

para que o aluno se possa deter nos aspetos mais exigentes e complexos do processo de 

escrita. Para isso, é importante que o futuro professor do 1º CEB compreenda o que 

envolve o desenvolvimento desta competência, de modo a planificar estratégias e 

atividades, em que esta se integre em interação com outras, que é necessário 

desenvolver deste cedo. 

Deste ambiente de abertura ao novo, proporcionado por Bolonha, recolheram-se 

dados, que foram analisados. Da reflexão sobre os resultados obtidos, saíram conclusões, 

que procurámos relacionar com os objetivos formulados para o nosso estudo e as 

questões de investigação para as quais procurávamos resposta. 

Por conseguinte, organizámos este capítulo em três secções, correspondendo a 

primeira aos dois objetivos iniciais do estudo, a segunda ao penúltimo objetivo e a 

terceira ao último objetivo. Por último, faremos uma incursão, ainda, pelas limitações do 

estudo, sugestões pedagógico-didáticas e propostas para estudo futuros. Terminaremos 

com algumas considerações finais. 

 

9.1. Entre os sentidos atribuídos à colaboração e a adoção desta modalidade num fórum 

de discussão online 

Quando concebemos este estudo, propusemo-nos descrever as representações de 

dois grupos de futuros professores do 1º CEB sobre colaboração (objetivo 1), querendo 

compreender a influência desses sentidos atribuídos à colaboração e à adoção de práticas 

colaborativas num fórum de discussão online (objetivo 2). Esse fórum tinha sido 

concebido de modo a promover a colaboração, enquanto via para a construção de 
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conhecimento didático entre grupos de estudantes, que viviam um momento 

fundamental da sua formação: a preparação pedagógico-didática, que se tinha iniciado já 

no primeiro ciclo de estudos, mas que, neste segundo ciclo, se intensificaria até culminar 

na PPS conjugada com o SIE. Para nos ser possível compreender o modo como 

desenvolviam a colaboração nesse espaço de discussão, era fundamental, também, 

compreender como viam e como sentiam essa modalidade de trabalho. 

A interpretação e a discussão dos resultados relativos às representações sobre a 

colaboração – que consta do Capítulo 6 desta tese – revelaram-nos que os membros de 

cada GT partilhavam a mesma visão da colaboração. Uma vez que os grupos tinham sido 

formados livremente, seria natural que os estudantes se juntassem aos colegas com 

quem se identificavam mais e tinham mais afinidades. Esta tendência irá, provavelmente, 

manter-se no exercício da sua profissão (Hernández, 2007), apesar de se reconhecer que 

quanto mais heterogéneos forem os grupos, mais diversidade de pontos de vista haverá, 

logo uma visão mais alargada de um assunto ou problema e, consequentemente, 

soluções mais informadas (Fullan & Hargreaves, 2001; Hernández, 2007). 

Apesar desta constatação, percebemos que os GT que participaram no nosso 

estudo tinham perspetivas um pouco diferentes em relação à colaboração. O GT1 parecia 

acreditar que esta modalidade não tinha uma importância fundamental na Educação, 

apesar de não desconhecer em absoluto as suas potencialidades, pois apontou aspetos 

positivos a ela associados. Já o GT3 tendia a ver na colaboração uma importante forma de 

participar num empreendimento coletivo, com vista à melhoria da Educação.  

Ora, estas diferentes formas de ver a colaboração concretizavam-se, também, no 

momento de identificar e caraterizar as suas vivências colaborativas. O GT1 tendia a não 

conseguir identificar experiências colaborativas vividas ao longo da sua formação, ao 

contrário do GT3. Ambos os GT tinham tido o mesmo percurso de formação inicial, logo 

este posicionamento diferente poderia ter origem no significado que cada um atribuía ao 

conceito de colaboração. Não considerando a colaboração vantajosa, os membros do GT1 

dificilmente a teriam adotado como modalidade de trabalho nos grupos de que tinham 

feito parte ao longo da sua formação. Por outro lado, também é possível que esta 

modalidade não tivesse sido promovida e valorizada pela própria formação inicial. Aliás, 
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Hargreaves (1998) aponta, precisamente, para a possibilidade de os estudantes não 

estarem habituados a ver os seus professores a colaborar. Estes dão as aulas 

individualmente, sem a presença de pares e, por isso, os seus estudantes também se vão 

convencendo de que não só o ensino, como também a aprendizagem são atividades que 

envolvem um esforço, apenas, individual. Haveria articulação entre as UC? Os docentes 

das UC promoveriam esta modalidade nas suas aulas? Não temos dados que nos 

permitam responder, mas poderá haver essa possibilidade, pelo que seria interessante 

noutros estudos procurar percebê-lo.  

Para alimentar esta discussão, sentimos necessidade de aprofundar o quadro 

teórico em torno das representações sociais110. Procurávamos compreender a sua origem, 

as suas funções e o papel que desempenhavam na Educação. Apesar de termos sentido 

essa necessidade, assumimos que o nosso estudo não se inscrevia nesta área de 

investigação e que não tínhamos intenção de identificar os elementos cognitivos da 

representação, nem a relação entre estes. Queríamos antes aceder ao discurso dos 

participantes no estudo e perceber indícios daquilo em que acreditavam, relativamente à 

colaboração, procurando compreender as dinâmicas de influência desse discurso na 

adoção efetiva desta modalidade de trabalho. 

Percebemos que o grupo que mais valorizava a colaboração foi também o que 

aderiu à colaboração promovida pelo fórum de discussão online Ortografias. Pelo 

contrário, o GT1, que tendia a valorizar menos a colaboração, foi também o grupo menos 

colaborativo. Portanto, havia uma relação entre o valor que os GT atribuíam à 

colaboração e a decisão de aderir a essa modalidade ao percorrer o fórum de discussão 

online que lhes foi proposto. Efetivamente, uma das funções das representações é guiar 

as ações dos indivíduos (Abric, 2001a), pelo que, não acreditando no valor real da 

colaboração, seria difícil que o GT1 não desviasse as atividades para o trabalho 

cooperativo, como se veio a revelar. 

Este GT respondeu às solicitações de comentário da afirmação inicial de 

desencadeamento da discussão, de conceção de um documento do grupo e de 

                                                           
110

 Cf. Capítulo 1 - Representações sociais na Educação: da sua génese ao seu papel na formação inicial de 
professores. 
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reformulação do mesmo, após o contacto com o documento dos especialistas. No 

entanto, ao longo desse processo, revelou poucos indícios de colaboração, sendo notória 

a falta de discussão e troca de ideias, de seleção de informação importante, de síntese, de 

criação de possíveis soluções para o problema que era objeto de reflexão. Aliás, o que 

escreveram nas suas reflexões finais confirma que preferiam trabalhar de modo 

individual: 

[…] foi possível compartilhar com todos os membros do grupo a responsabilidade de 
pesquisar, aceitar opiniões e ideias diferentes, um bom diálogo, distribuir tarefas, 
[...] (A1/GT1, Reflexão escrita individual, cf. Anexo 12). 

 
[…] facilita também o trabalho, já que, temos a oportunidade de dividir tarefas e 
apresentar a nossa parte do trabalho. (A2/GT1, Reflexão escrita individual, cf. 
Anexo 12).  
 

Pelo contrário as reflexões escritas do GT3 reforçam a nossa ideia de que foi 

efetivamente um grupo colaborativo: 

[...] embora a tomada de decisões do grupo não fosse, propriamente, passiva, 
incutiu em nós um espírito de equipa que nos fez, e fará, ter sempre em conta o 
nosso futuro profissional […]. (B1/GT3).  
 
[…] as interacções propostas entre os vários elementos em ambos os fóruns permitiu 
que pessoas, com basicamente a mesma formação, pudessem partilhar ideias tão 
distintas sobre a mesma questão, colocando-nos, ainda, a responsabilidade de as 
compilar e de fazer delas algo, suficientemente, didáctico para ser posto em prática. 
Considero que o recurso a fóruns de escrita foram importantes para o trabalho 
colaborativo desenvolvido, no sentido em que possibilitou uma maior interação, isto 
é, troca de ideias e opiniões, entre os vários elementos do grupo e permitiu ainda 
explorar alguns temas fundamentais para a realização da nossa planificação, como 
a leitura, a escrita e a ortografia.” (B1/GT3). 
 
Por conseguinte, a ação dos membros dos grupos poderia ter sido guiada pelas suas 

representações e não pelas solicitações concretas de apelo à colaboração ou pelos 

momentos colaborativos que a discussão proporcionava. Hargreaves (1998) explica que, 

mesmo quando existem condições para colaborar, os indivíduos podem, simplesmente, 

não se sentir confortáveis em adotar essa modalidade. 

Para reforçarmos esta ideia, apoiamo-nos em alguns autores (Cunha, 2007; 

Formosinho, 2009b; Jodelet, 2007; Marcelo, 2009; Pardal, Gonçalves, et al., 2011; Pardal, 

Neto-Mendes, et al., 2011; Rodgers & Scott, 2008; Tardif, 2003), que defendem que os 
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futuros professores detêm determinadas ideias, crenças, valores, expetativas em relação 

à profissão docente, quando ingressam na formação inicial, desenvolvidas ao longo do 

percurso escolar, em função da forma como a vivem, mas também das suas experiências 

de vida e de partilha com o grupo social. Foi precisamente este princípio que Pardal, 

Neto-Mendes et al. (2011, p. 427) perceberam, num estudo que desenvolveram: 

Os dados deixam perceber que os futuros professores e educadores: 
a) são possuidores de um saber ‘profissional’ docente; 
b) têm uma perceção de identidade profissional do grupo a que se sentem 

pertencer; 
c) têm uma visão própria das suas formas de actuação enquanto futuros 

profissionais da docência.  
 

As vivências na formação inicial serão lidas, segundo essas representações. Marcelo 

(2009) e Tardif (2003) apontam para a dificuldade em mudá-las, sendo essas crenças que, 

muito provavelmente, serão ativadas na prática docente futura, quando estes futuros 

professores forem chamados a atuar.  

Richardson (1996) considerava que as crenças dos futuros professores afetam 

grandemente o que aprendem e a forma como aprendem: “Existing knowledge and 

beliefs play a strong role in shaping what students learn and how they learn it” (p. 105). 

Também Fullan (2008), apoiando-se em vários estudos, refere a dificuldade em mudar as 

crenças e as conceções dos professores e considera que, mesmo quando estes têm 

intenção de implementar práticas diferentes, prevalece aquilo em que acreditavam 

inicialmente. Apesar de a mudança se poder operar, aquilo a que chama de deep 

conceptual change (p.116) pode levar vários anos. 

Ainda assim, a mudança é sempre uma possibilidade e, portanto, essas formas de 

ver o mundo poderão ser encaradas como “[...] targets of change within the process” 

(Fullan, 2008, p. 102). Deste modo, será, sobretudo, pelo conflito interno (Tapie et al., 

2003), traduzido no confronto entre as crenças pessoais e a informação nova, que se 

poderão questionar as estruturas resistentes (Sá-Chaves, 2007a), enquanto “[...] novos e 

continuados processos de reequilibração que são o garante da regulação das 

continuidades nos incidentes de ruptura que o confronto com o novo sempre pressupõe” 

(Sá-Chaves, 2007a, p. 24). Nessa medida, é necessário dar ao indivíduo a oportunidade de 
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se questionar, de refletir sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo que o rodeia, 

para que este se possa posicionar perante a novidade, problematizando-a, vendo-a na sua 

complexidade, mas sobretudo enquanto possibilidade de mudança, rumo à (sua) 

melhoria. Essa possibilidade de transformação parecia estar latente no discurso de um 

dos membros do GT1, o grupo menos colaborativo, na sua reflexão escrita individual: 

[...] constatei que no caso da Educação, faz todo o sentido que exista trabalho 
colaborativo, pois um Educador/Professor inerente ao desenvolvimento da criança 
necessita de toda a informação necessária acerca da mesma, e para isso acontecer 
todos os envolventes da criança (todos os professores, os pais, todos aqueles que 
mantêm contacto directo com a criança) devem comunicar entre si, de modo que 
seja possível solucionar problemas, colmatar dificuldades no processo de 
ensino/aprendizagem das crianças. O trabalho colaborativo entre professores 
apresenta potencial para enriquecer a sua maneira de pensar, agir e resolver 
problemas, criando possibilidades de sucesso à difícil tarefa pedagógica. (A3/GT1, 
Reflexão escrita individual, cf. Anexo 12). 
 
A experiência vivida pode ter deixado a semente, que pode vir a germinar na 

valorização e na adoção desta modalidade de trabalho, caso, no futuro, o sujeito se 

confronte com circunstâncias favoráveis à sua adoção. Por conseguinte, é necessário dar 

continuidade ao projeto de incentivar os futuros professores a colaborar, como 

oportunidade de melhoria da Educação.  

Na secção seguinte, iremos abordar o terceiro objetivo deste estudo. 

 

9.2. Colaboração como oportunidade de construção de conhecimento didático sobre 

abordagem da ortografia 

 Propusemo-nos, também, compreender o contributo da colaboração adotada num 

fórum de discussão online para a construção de conhecimento didático sobre a 

abordagem da ortografia (objetivo 3). Para isso, logo depois de termos recolhido as 

impressões dos estudantes sobre a colaboração, foi-lhes solicitado que se organizassem 

em grupos de trabalho para participarem em fóruns de discussão online. Um deles 

intitulava-se Ortografias e o tema central era a abordagem didática da ortografia.  

Todos os fóruns propostos aos estudantes de DLP incluíam atividades que 

favoreciam, mas não impunham, a colaboração. Reconhecíamos que uma colaboração 

efetiva entre os futuros professores teria de ser espontânea e voluntária. Nessa medida, a 



377 
 

colaboração teria de ser favorecida, criando-se condições para que pudesse ser adotada 

pelos estudantes.  

Com este princípio em mente, os tópicos do Ortografias – o fórum que forneceu 

dados analisados no nosso estudo – estavam estruturados de modo a facilitar a 

construção de conhecimento colaborativamente: cada um deles iniciava-se com o 

desencadeamento da discussão, seguindo-se uma fase que conduzia à procura de 

consenso no grupo, deppois ao confronto com os especialistas e à 

reformulação/confirmação das ideias iniciais do grupo. Apoiando-nos no modelo de 

Garrison et al. (2000), procurámos, nos dados recolhidos, indícios de reconhecimento da 

pertinência do assunto em discussão, negociação de significados, seleção de informação 

relevante, produção de sínteses, criação de possíveis soluções, etc., que nos poderiam 

orientar na identificação de colaboração entre os membros dos grupos, para construir 

conhecimento.  

Recordamos que, na fase inicial de cada tema do fórum, ambos os GT responderam 

sempre ao desafio, que desencadeava a discussão, identificaram o problema ou dilema 

ou a pertinência do assunto a discutir. Na fase de exploração, também identificaram a 

informação mais pertinente da discussão. Ambos partiram dos posts dos membros do 

grupo, para conceber um documento representativo da opinião do GT. No entanto, o 

GT1, ao contrário do GT3, não sistematizava essa informação, o que poderia ser indício de 

pouca colaboração entre os seus membros. Na fase de integração, em que 

disponibilizávamos o documento dos especialistas, para possibilitar o confronto entre o 

que cada grupo pensava sobre o assunto e investigação na área, percebemos que ambos 

os grupos tinham conseguido, genericamente, identificar a informação que confirmava a 

sua ou a que poderia, ainda, ser integrada. Seria o primeiro indício da presença da fase de 

integração. No entanto, enquanto o GT3 aprofundava o seu documento, apropriando-se 

da informação nova para melhorar a que já detinha (fase de resolução), o GT1 optava 

sistematicamente por copiar partes do documento dos especialistas, preocupando-se 

pouco em encadear as ideias que selecionava com as suas próprias. Portanto, não 

revelava uma efetiva apropriação da informação. Os autores deste modelo e vários 

outros investigadores que o adotaram (Akyol et al., 2009; Garrison et al., 2010; Garrison 
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& Anderson, 2003; Garrison & Arbaugh, 2007) são unânimes em considerar estas duas 

fases (integração e resolução) como as mais difíceis de alcançar, pela sua complexidade e 

exigência. Isso mesmo foi também notório no nosso estudo, sobretudo no que se refere 

ao GT1.  

Devido ao trabalho desenvolvido no fórum Ortografias, os GT contactaram com 

vários princípios fundamentais a ter em conta na abordagem didática da ortografia. 

Habitualmente, o GT1 revelava deter mais informação inicial, ainda que pouco 

fundamentada, tendo tido oportunidade de a aprofundar à medida que ia percorrendo o 

fórum. Esse aprofundamento poderia ter sido mais consequente, caso tivesse sido mais 

colaborativo, como aconteceu com o GT3. 

Numa parte inicial do fórum, os GT puderam discutir a complexidade do sistema 

ortográfico do Português e fundamentar algumas das suas caraterísticas. Também 

discutiram a natureza das alterações decorrentes do AO, tendo revelado conhecê-las, e 

puderam esclarecer alguns equívocos, fundamentando outra informação que já 

possuíam. 

Na parte em que discutiram questões associadas ao ensino e aprendizagem da 

ortografia, puderam compreender a importância de a ver como uma componente da 

escrita, que, por sua vez, não existe isoladamente, mas contacta com outros domínios da 

língua (a compreensão na leitura e a oralidade considerada nas suas vertentes de 

compreensão e expressão), perseguindo uma finalidade maior: comunicar. A 

compreensão deste princípio é fundamental para planificar atividades de abordagem da 

ortografia, em que esta não pode ser isolada, sob pena de gerar lacunas na aprendizagem 

dos alunos. Obviamente, esta conceção condicionará também a implementação das 

atividades planeadas e a avaliação de todo o processo de ensino e aprendizagem e dos 

produtos dele decorrentes. Ambos os GT parecem ter compreendido este princípio, mas a 

sua apropriação efetiva veio a revelar-se no momento de planificar atividades, como 

veremos na secção seguinte deste capítulo. 

Ainda relativamente ao ensino e aprendizagem da ortografia, ambos os GT 

reconheceram a importância de atender aos conhecimentos adquiridos pelas crianças 

antes de iniciarem a aprendizagem formal, no 1º CEB. Esses deverão ser o ponto de 
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partida para as aprendizagens que terão lugar durante a escolarização, em que as 

crianças se irão apropriar da ortografia de forma progressiva, até à sua automatização. 

Essa automatização é fundamental, para que o aluno se possa deter prioritariamente nos 

aspetos mais complexos do processo de escrita. Além disso, também puderam 

compreender que o erro faz parte do processo de aprendizagem, não devendo ser visto 

como algo negativo, mas sim como um instrumento de análise das dificuldades 

detetadas, para compreensão da sua origem, e veículo para encontrar formas de o 

ultrapassar. Revela-se de grande utilidade, então, recorrer a tipologias de erros 

ortográficos, que podem auxiliar professores e alunos. 

Também em relação às estratégias centradas no desenvolvimento da competência 

ortográfica e às atividades a que elas podem dar origem, a discussão proporcionada pelo 

fórum foi importante. Ambos os GT, mas sobretudo o GT1, associavam, ainda, o ensino e 

aprendizagem da ortografia a abordagens tradicionais, talvez fruto do seu próprio 

percurso escolar. Com a participação no fórum, ambos tiveram oportunidade de 

contactar com abordagens fundamentadas em investigação atual, que revela que a 

aprendizagem da ortografia deve acontecer em interação com outras componentes da 

escrita e com outros domínios da língua, para que o aluno possa compreender, quer a sua 

relevância, quer o papel que lhe é atribuído nesse jogo de relações. Além disso, também 

puderam conhecer formas de aprender ortografia, através da compreensão das suas 

regras e exceções.  

Por conseguinte, o fórum de discussão online alojou um módulo de formação 

associado a uma UC de DLP de um curso de formação inicial de professores do 1º CEB, 

que, numa abordagem de ensino tradicional, seria convertido em aulas de exposição 

teórica. A abordagem desse módulo a partir de atividades organizadas em fases 

sequentes, em que os grupos, autónoma e colaborativamente, ainda que de forma 

dirigida, contactavam com os princípios didáticos em questão, revelou-se muito positiva 

do ponto de vista, quer do processo de construção de conhecimento, quer do seu 

produto, como nos revela um elemento do GT3: 

Não há dúvida de que a participação em fóruns [...] nos ajudou a consolidar 
conhecimentos, que, de forma expositiva, muito provavelmente não teriam ficado 
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tão presentes, nem teriam sido questionados por nós como foram, ao terem sido 
discutidos pelo grupo. (B3/GT3, Reflexão escrita individual, cf. Anexo 12). 
 
No entanto, como referimos no início desta secção, encontrámos indícios de que o 

envolvimento na discussão foi diferente nos dois GT tidos em conta no nosso estudo, 

sendo que o GT3 teria sido mais colaborativo do que o GT1. O entendimento que 

vínhamos construindo ao longo da discussão dos resultados nos capítulos 6 e 7, em que 

parecia ter ficado a descoberto uma relação entre a (des)valorização da colaboração e a 

sua adoção efetiva no Ortografias, com consequências no conhecimento construído pelos 

grupos, pôde ser fundamentado com mais propriedade no Capítulo 8. Se os grupos 

tinham contactado com os princípios didáticos e tinham demonstrado que identificavam 

a informação nova, apenas poderíamos perceber se teria havido apropriação efetiva no 

momento de estes conceberem episódios didáticos, como aconteceu através das 

planificações.  

Efetivamente, como referem Oliveira et al. (2011), a propósito do estudo que 

desenvolveram centrado em dois grupos de estudantes que trabalharam num projeto 

num fórum de discussão online, não basta organizar os estudantes em grupo para que 

ocorra colaboração: “Group work revealed to be a powerful tool to develop collaborative 

learning. However, giving the students the opportunity to engage in online group work is 

clearly not sufficient to assure that they will work collaboratively [...]” (p. 1355). À 

semelhança dos resultados que este nosso estudo permitiu alcançar, esta equipa de 

investigação (Oliveira, et al., 2011) percebeu que o grupo mais colaborativo foi também o 

grupo que teve mais sucesso no desenvolvimento do trabalho proposto. 

Na secção seguinte, referir-nos-emos precisamente a esses aspetos. 

 

9.3. Da teoria à prática ou as possibilidades de pôr o conhecimento didático em ação 

Propusemo-nos, igualmente, compreender o contributo do conhecimento didático 

coconstruído no Ortografias para a conceção de instrumentos didáticos sobre a 

abordagem da ortografia. Para isso, procurámos identificar, nas planificações elaboradas 

no âmbito da UC de DLP, aspetos trabalhados pelos GT no Ortografias.  
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Na descrição do seu modelo, Garrison et al. (2001) caraterizam a fase de resolução 

como correspondendo à avaliação da viabilidade da solução proposta, através da sua 

aplicação, o que requer um compromisso para testar a solução. No nosso estudo, 

entendemos que esta fase corresponderia ao final de cada uma das três partes do fórum, 

pois o que se discutia em cada uma delas serviria de base à seguinte e permitiria iniciar 

novo evento desencadeador da discussão. O conjunto destas fases de resolução 

possibilitou a construção de conhecimento sobre a abordagem da ortografia, que seria 

posto em ação na conceção em grupo de uma planificação.  

Essa relação entre o trabalho realizado no fórum e a planificação está patente na 

reflexão de um elemento do GT3: 

[...] é no segundo fórum [Ortografias] que vejo uma maior relação com a 
Planificação do meu grupo [...]. O “ortografias” permitiu-me ter perspectivas 
diferentes sobre o nosso sistema ortográfico, entender a sua complexidade, as 
dificuldades dos “novos e velhos” alunos com o Novo Acordo Ortográfico, fez-me 
pensar em diferentes formas/métodos de ensino deste tão vasto tema. A sua 
contribuição para a construção final da Planificação foi, com toda a certeza, uma 
mais valia, pois as actividades apresentadas [...] tiveram um pano de fundo baseado 
neste fórum. (B1/GT3, Reflexão escrita individual, cf. Anexo 12). 
 
Na discussão que desenvolvemos no Capítulo 8, percebemos que, embora os GT 

tivessem revelado que tinham fundamentado as suas propostas iniciais no fórum e 

conseguiam identificar outra informação sobre a qual não tinham pensado inicialmente, a 

análise das planificações permitiu-nos constatar que, na verdade, os GT não se tinham 

efetivamente apropriado de alguns aspetos do tema em questão. 

Desde logo, percebemos que o GT1 tinha reconhecido no fórum a importância de 

integrar a ortografia no processo de escrita, pondo-a em interação com outros domínios 

da língua. Foi notória essa preocupação no momento de planificar uma aula, em que a 

ortografia seria abordada, pois o grupo partiu de atividades mais latas de leitura e escrita 

e propôs atividades em que o foco de atenção se ia afunilando até chegar à ortografia. No 

entanto, as atividades propostas não tinham um tema ou um texto comum e não se 

encadeavam umas com as outras, surgindo de forma isolada.  

Por conseguinte, apesar de este GT ter reconhecido esta necessidade no fórum e a 

ter mantido no momento de planificar, revelava, ainda, ter de aprofundar esse 
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conhecimento, pois teve dificuldades em operacionalizá-lo. A colaboração poderia ter 

proporcionado esse aprofundamento, se tivesse sido adotada, como aconteceu com o 

GT3, que operacionalizou este princípio didático na planificação proposta, sendo que um 

dos seus membros também teve esta preocupação na intervenção didática desenvolvida, 

no ano letivo seguinte, na PPS articulada com o SIE. 

Ao percorrer o fórum Ortografias, o GT1 também reconheceu que o erro tinha um 

papel fundamental na aprendizagem do aluno, fundamentando essa ideia com a 

identificação de informação proveniente do documento dos especialistas. No entanto, 

essa informação foi integrada no seu documento sob a forma de um parágrafo isolado, 

sem articulação com o que o GT defendia. Na discussão dos dados, vimos este facto como 

um indício de falta de colaboração entre os membros do grupo e um indicador de falta de 

apropriação efetiva deste princípio pelos membros do GT. A análise da planificação 

elaborada por este grupo veio a confirmá-lo, já que propunha uma atividade de ditado, 

cujo objetivo exclusivo era a deteção de erros ortográficos cometidos pelos alunos, não 

havendo a previsão de qualquer trabalho prévio ou posterior em que se refletisse sobre a 

origem desses erros e formas de os ultrapassar.  

Portanto, não basta contactar com informação pertinente, é também necessário 

trabalhá-la, refletindo sobre ela com os pares, através da colaboração, como fez o GT3. 

Na planificação que elaborou, este grupo propôs uma atividade inicial, da qual decorriam 

as restantes, e revelou a preocupação de não se centrar exclusivamente na ortografia. 

Houve ainda a preocupação de categorizar os erros ortográficos e de integrar na sua 

planificação atividades que pusessem os alunos em contacto com o AO. Dado que, neste 

ano letivo, os alunos do 3º ano não teriam tido ainda contacto com a nova ortografia, 

tratava-se de uma preocupação muito relevante. Estes aspetos tinham sido trabalhados 

pelo grupo no fórum de discussão online, pelo que os operacionalizaram na conceção da 

sua planificação. 

Aquilo que vínhamos percebendo, ao longo dos capítulos de análise de dados, 

(especialmente no Capítulo 7, relativo à coconstrução de conhecimento no fórum de 

discussão online), parecia materializar-se, à medida que íamos procedendo à análise das 

planificações elaboradas pelos grupos. Apesar de o GT1 ter terminado com (aparente) 
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sucesso o fórum, pois respondeu a todas as solicitações, notávamos que teria havido 

distribuição de tarefas pelos membros, gerando trabalho cooperativo ao invés de 

colaboração. As nossas suspeitas vieram a confirmar-se, pois, efetivamente, este GT 

partiu do trabalho produzido no Ortografias (cujo valor nunca questionámos, já que o 

empenho do grupo foi sempre visível), mas revelou dificuldade em o operacionalizar. A 

falta de colaboração fazia antever algumas fragilidades ao nível do conhecimento 

construído, como se revelou na planificação. Apesar de se ter baseado no fórum, 

notámos que alguns desses princípios necessitavam de mais discussão, de mais troca de 

ideias, de mais reflexão conjunta sobre formas de os operacionalizar. 

Cabe ainda notar que, apesar de, em vários momentos, ter partido de menos 

informação nas fases iniciais de discussão do que o GT1, o GT3 aprofundou-a em 

colaboração. Daí resultou uma planificação, em que, efetivamente, foram postos em ação 

os princípios didáticos tratados no fórum. 

A valorização do trabalho realizado em DLP ficou patente, quando um dos 

elementos deste grupo quis abordar a ortografia, no âmbito da intervenção didática que 

desenvolveu na PPS articulada com o SIE, após a passagem pela UC de DLP. Nela, a 

professora estagiária partiu de princípios trabalhados no fórum e operacionalizados na 

planificação elaborada pelo GT3, nomeadamente a integração da ortografia no processo 

de escrita e a necessidade de a fazer interagir com outros domínios da língua. 

Por conseguinte, tratou-se de uma oportunidade de pôr em ação o conhecimento 

didático construído em colaboração na conceção de propostas de operacionalização 

desses princípios. Ao mesmo tempo, a professora estagiária pôde avaliar a sua ação, pois, 

tendo recolhido dados, analisou-os e tirou conclusões sobre eles. Julgamos tratar-se da 

extensão da fase de resolução do Ortografias, enquanto oportunidade de pôr em prática 

e perceber a viabilidade de propostas didáticas.  

Na verdade, o pressuposto subjacente ao fórum de discussão online Ortografias 

residia num entendimento de que o futuro profissional de Educação contacta com 

princípios didáticos que lhe permitirão encontrar, por si, respostas adequadas a situações 

concretas. Não pretendíamos formar profissionais formatados para agir como se todas as 

situações de ensino e de aprendizagem pudessem ser iguais e exigir iguais respostas. 
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Nessa medida, o conhecimento que queríamos que construíssem não se enquadrava no 

que Sá-Chaves (2002) definia como conhecimentos de tipo standard.:  

[...] conhecimentos de tipo standard cuja inadequação e inoportunidade são 
inegavelmente evidentes e frustrantes, revelando esses mesmos profissionais não 
estarem preparados para a construção de respostas situadas, reactivas e 
apropriadas, mas apenas para a reprodução acrítica de alguns saberes-fazer a cujas 
implicações são inconscientemente alheios e, perante as quais, permanecem 
perplexos. [negritos e itálico da autora]. (p. 100). 
 

Pelo contrário, pretendia-se que estes estudantes refletissem colaborativamente sobre 

estratégias e atividades que pudessem ser adaptadas a situações ou problemas 

concretos, podendo tirar deles, também, futuramente, conhecimentos. 

Depois destas considerações relativas aos objetivos formulados para o nosso 

estudo, iremos refletir sobre as suas limitações e apresentar sugestões 

pedagógicodidáticas dele decorrentes e propostas para estudos futuros. 

 

9.4. Imprevistos, sugestões, possibilidades 

À distância de seis anos volvidos111, consagrados à conceção e desenvolvimento 

desta investigação, cabe lançar um olhar crítico-reflexivo sobre o estudo realizado e as 

suas principais conclusões, identificando, agora, os imprevistos que tivemos de enfrentar, 

sugerindo formas de atuação na formação inicial de professores do 1º CEB e, ainda, 

perspetivando possibilidades para estudos que possam contribuir para o aprofundamento 

da reflexão sobre esta problemática.  

Para este estudo, previu-se, inicialmente, que o módulo de formação proposto iria 

funcionar na plataforma NING®, que, além de possibilitar a agregação de um fórum, de 

um blogue e de um chat, permitia, também, a agregação de ficheiros e a integração de 

muitas outras aplicações de vídeo, áudio, etc.. Portanto, apresentava-se como um mundo 

de possibilidades. Infelizmente, um dos imprevistos que tivemos de enfrentar logo no 

início da realização do nosso estudo prendeu-se, precisamente, com o recurso a esta 

plataforma. Tendo deixado de ser gratuita, obrigou-nos a procurar uma plataforma 

                                                           
111 Estes seis anos traduzem-se em: i) um ano para a conceção do projeto a submeter à Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, para atribuição de bolsa de doutoramento (com aprovação) e ii) cinco anos de 
desenvolvimento do estudo. 
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semelhante, busca que se revelou infrutífera, apesar de termos contado com o apoio de 

um bolseiro de iniciação à investigação, supervisionado pela orientadora desta tese, que 

estava a frequentar a Licenciatura em Engenharia de Computadores e Telemática na 

Universidade de Aveiro.  

Para ultrapassar esta limitação, procurou-se uma plataforma que alojasse fóruns de 

discussão e que possibilitasse a anexação de ficheiros. Tendo-se encontrado uma, que se 

revelava bastante adequada aos nossos objetivos, recorremos a ela para implementar o 

fórum Ortografias em dois anos letivos. No entanto, no final do segundo ano, foi 

descontinuada, sem que se tivesse podido recolher devidamente os dados da segunda 

implementação. Também este imprevisto nos obrigou a contornar a situação, de modo a 

não prejudicar a investigação. Por conseguinte, solicitou-se ao GT3 que nos fornecesse 

toda a documentação que tinha deixado no fórum. 

Estes imprevistos de ordem técnica tiveram, naturalmente, consequências no 

próprio desenvolvimento do estudo, desde logo no tempo despendido à procura de 

soluções. Além disso, a plataforma NING® poderia ter-nos dado outras possibilidades de 

implementação do módulo de formação e gerado outro tipo de interações entre os 

estudantes, o que alargaria os resultados alcançados. No entanto, pensamos que o fórum 

adotado não interferiu na qualidade dos dados recolhidos e das próprias conclusões deste 

estudo. 

Uma outra limitação prendeu-se com a desistência do GT2, no primeiro ano de 

recolha de dados. Este GT realizou, apenas, a Parte I do fórum, não tendo participado nas 

restantes. As causas da desistência poderão ser diversas: falta de motivação, 

complexidade da ferramenta, falta de tempo, pois o fórum era longo e exigente, falta de 

reconhecimento da importância da colaboração para desenvolver conhecimento em 

grupo, etc..  

Embora estivéssemos cientes dele, quando iniciámos este estudo, houve um outro 

constrangimento a afetar a investigação, que se prendeu com o tempo de que 

dispúnhamos para a recolha de dados: apenas um semestre, que correspondia a quatro 

meses. Nesse curto espaço de tempo, foi necessário agilizar os instrumentos de recolha 

de dados, de modo a retirar o mais possível do trabalho desenvolvido pelos participantes 
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no estudo. Não tivemos possibilidade de estar mais presentes ao longo das atividades 

desenvolvidas no fórum, apoiando os estudantes no seu trabalho, apelando mais à 

colaboração, dirigindo mais a discussão para pontos fundamentais que eles próprios iam 

fazendo emergir, elaborando sínteses das conclusões a que os grupos iam chegando, pois 

não queríamos que estes GT, participantes no nosso estudo, tivessem uma experiência 

diferente dos restantes grupos da turma. Havendo vários fóruns a decorrer em 

simultâneo e vários grupos a participarem neles, era-nos impossível estar presentes 

virtualmente em todos112. No entanto, se o tivéssemos feito, teríamos certamente 

reforçado o elemento presença de ensino do modelo de Garrison et al. (2000). Julgamos 

que, noutros estudos semelhantes, seria importante promover e estudar também este 

elemento.   

Além disso, tendo tido a preocupação de não isolar os GT que participaram no 

nosso estudo do resto da turma e de não interferir no funcionamento da UC que o 

acolheu, foi necessário optar pelo inquérito por questionário, para recolher informação 

sobre as representações dos estudantes relativas à colaboração. Uma vez que nesse 

momento não sabíamos ainda quais eram os GT que iriam optar por participar no 

Ortografias, disponibilizámos o questionário a todos os estudantes da turma, embora 

apenas tivéssemos analisado as respostas dos participantes no nosso estudo.  

Na linha do que defendem Quivy e Campenhoudt (1998, p. 192), a entrevista teria 

favorecido 

[...] um contacto directo entre o investigador e os seus interlocutores [...] Instaura-
se, assim, em princípio uma verdadeira troca, durante o qual o interlocutor do 
investigador exprime as suas percepções de um acontecimento ou de uma situação, 
as suas interpretações ou as suas experiências [...].  
 

Portanto, teria sido ainda mais enriquecedor realizar entrevistas individuais ou mesmo 

focus groups, para que os estudantes pudessem explicitar melhor as suas ideias e para 

que nós pudéssemos esclarecer alguns aspetos, como, por exemplo, os relativos a 

experiências colaborativas que alguns consideravam não ter vivido. Portanto, em estudos 

futuros, poder-se-ia utilizar estes instrumentos, exigindo-se, naturalmente, uma boa 

                                                           
112 Apesar disso, a docente responsável ia acompanhando todos os GT presencialmente, sempre que estes 
solicitavam apoio.  
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preparação prévia por parte do investigador para os dirigir. Apesar disso, as reflexões 

escritas individuais deram-nos dados importantes sobre o trabalho realizado no fórum. 

Também seria importante desenvolver uma investigação centrada nas 

representações sociais de futuros professores sobre colaboração, à entrada e à saída da 

formação, procurando conhecer as relações entre os elementos cognitivos e a própria 

evolução do seu posicionamento. Estudos dessa natureza poderão ajudar a compreender 

melhor o modo como algumas ideias evoluem nos estudantes ao longo da sua formação 

inicial. 

Relativamente ao fórum de discussão online, julgamos haver formas de o melhorar, 

de modo a motivar mais os estudantes a colaborar, melhorando a qualidade da 

aprendizagem, na linha do que defendem Garrison & Vaughan (2008, p. ix): “Higher 

education institutions must address changing expectations associated with the quality of 

the learning experience and the wave of technological innovations”.  

Procurando melhorar a experiência de aprendizagem, através do fórum, propõe-se: 

i) na fase de desencadeamento da discussão (fase inicial), inserir questões que 

orientem melhor a reflexão, como defendem Garrison e Vaughan (2008); 

poderíamos, por exemplo, formular questões como Qual é a relevância desta 

problemática? Que papel poderá ter na aprendizagem dos alunos? Que formas 

haverá de ultrapassar estas dificuldades?; seria ainda importante promover nos 

estudantes uma relação mais atenta ao outro, enquanto mais-valia para o 

desenvolvimento do trabalho, envolvendo-os mais na discussão, através de 

instruções de trabalho mais claras relativas à necessidade de a reflexão inicial ser 

individual e de seguidamente ser fundamental ler e comentar as opiniões dos 

colegas, procurando encontrar consenso no grupo; o esquema inicial 

desencadeador da discussão, em que se pede aos alunos para partirem de uma 

afirmação inicial de um especialista na área, poderia ser alargado à consideração de 

episódios reais de ensino e aprendizagem e materiais didáticos específicos, 

apresentados em formatos diversificados, como áudio e vídeo;  

ii)  na fase de exploração (fase intermédia), poder-se-ia explicitar mais o que se 

pretende, referindo-se a importância de o documento elaborado pelo grupo 
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representar a sua perspetiva, enquanto comunidade, mas ressalvando que, em caso 

de necessidade, os aspetos divergentes poderão ser sinalizados; também será 

importante explicar melhor os procedimentos a adotar pelos grupos, por exemplo, 

explicitando que se pode recorrer a texto, tópicos, figuras, tabelas, imagens ou 

outros, mas que será de evitar que o documento seja constituído por um ou vários 

excertos de posts da fase inicial; 

iii) na fase de integração/exploração (fase final), seria importante explicitar melhor 

os objetivos do tópico de confronto com os especialistas, solicitando aos estudantes 

que deixem um comentário crítico à leitura do documento (quer as ideias expressas 

sejam idênticas às suas, quer sejam contrárias) e que, posteriormente, comentem 

os posts dos pares; esta fase de contacto com os especialistas poderá ser 

concretizada, também, convidando um didata de referência, um professor em 

exercício, um investigador, para debater com os estudantes (presencial ou 

virtualmente) os aspetos em discussão. 

Julgamos que estas poderão ser formas de envolver mais os estudantes na 

colaboração, sem que esta lhes seja imposta, mas antes fazendo-a surgir naturalmente, 

podendo, assim, valorizá-la. Tendo estas sugestões de melhoria em mente, nos anos 

sequentes ao estudo, tem-se procurado melhorar os fóruns de discussão que fazem parte 

da UC de DLP. Estes foram ainda alargados a duas UC113 de que a orientadora desta tese é 

responsável, a partir do ano letivo de 2013/2014: Estratégias de Mediação Leitora, 

integrada no plano de estudos do 2º semestre do Mestrado em Promoção da Leitura e 

Bibliotecas Escolares, e Prática Pedagógica Supervisionada A1, integrada no Mestrado em 

Educação Pré-Escolar e Ensino no 1º Ciclo do Ensino Básico.  

Tem-se notado um incremento da interação entre os elementos dos grupos e, 

ainda, uma satisfação maior com o trabalho desenvolvido, explicitado nas reflexões 

escritas individuais (C. M. Sá, 2013b). Falta-nos, no entanto, uma avaliação qualitativa 

destes dados, que poderá vir a ter resposta no âmbito de um projeto em 

desenvolvimento pela equipa do LEIP/CIDTFF, que envolve, ainda, uma equipa 

                                                           
113

 Cf. http://dlpeeml.forumportugues.com.pt/ Para que se visualizem os fóruns, será necessário, apenas, 
proceder a um registo na plataforma. 
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internacional, constituída por investigadores do Brasil e de Cabo Verde, e cujo estudo 

exploratório teve lugar já em 2013 e em 2014. 

Nesse projeto, entre outros instrumentos, propõe-se a utilização de fóruns de 

discussão online, com estrutura similar à utilizada no âmbito do nosso estudo e 

integrando as sugestões que acima descrevemos e, ainda, outras que a equipa formulou. 

Esses fóruns constituirão módulos de formação para futuros professores de Português, 

em que se irá promover o valor da língua portuguesa num mundo globalizado.  

Situando-nos de uma forma mais lata no Ensino Superior e na promoção de um 

ensino e aprendizagem centrados no estudante, princípio preconizado pelo Processo de 

Bolonha (Bologna Declaration, 1999; Evans, 2010; Leuven/Louvain-laNeuve Communiqué, 

2009), julgamos que este estudo teve-o como preocupação substancial. As sessões de 

cursos de formação inicial de professores mais tradicionais, em que eram dados a 

conhecer princípios didáticos aos futuros professores, resultantes de investigação na 

área, habitualmente teóricas, foram aqui substituídas pela promoção da autonomia e 

colaboração entre os estudantes. Estes converteram-se no centro de todo o processo de 

ensino e aprendizagem, pelo que considerámos fundamental partir sempre do que eu 

individualmente sei sobre este assunto, seguindo-se o que nós, enquanto grupo, 

defendemos. Só depois os estudantes contactavam com especialistas na área, de modo a 

fundamentar e alargar as suas aprendizagens.  

A este propósito, cabe referir que num estudo desenvolvido por Oliveira et al. 

(2011), a que já nos referimos neste capítulo, uma das limitações encontradas foi, 

precisamente, o facto de a equipa de investigação não ter partido do conhecimento 

prévio dos estudantes, para compreender mais profundamente os resultados que os 

estudantes envolvidos no estudo alcançaram enquanto grupo de trabalho. 

Particularmente no nosso estudo, queríamos valorizar e que os estudantes valorizassem o 

seu próprio conhecimento, enquanto ponto de partida para outras aprendizagens, 

enfatizando o processo colaborativo, que permitiu alcançar aqueles produtos. 

Defendemos que deverão ser proporcionadas aos estudantes futuros professores 

experiências desta natureza ao longo da sua formação. As vivências colaborativas serão 

uma forma de compreenderem as potencialidades da colaboração e de nelas 
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fundamentarem a sua ação didática futura, promovendo eles próprios um ensino e 

aprendizagem centrados nos seus alunos e recorrendo a modalidades de trabalho 

autónomas e colaborativas. Desse modo, a descoberta da colaboração como uma forma 

de melhorar a Educação, pelas potencialidades que lhe estão associadas, poderá ser 

reconhecida natural e espontaneamente pelo futuro professor e promovida por este. 

Além disso, os participantes neste estudo em particular, como outros estudantes de 

formação inicial e de formação contínua, que têm vindo a participar nos fóruns de 

discussão online por nós elaborados, em colaboração com a nossa orientadora, têm-nos 

comunicado a vontade de utilizar esta ferramenta com os seus alunos. Tal predisposição 

revela um reconhecimento das suas potencialidades, o que é, aliás, desejável (A. Moreira 

& Loureiro, 2009; Steketee, 2005). 

Também consideramos importante que, em estudos futuros, os estudantes sejam 

colocados em contacto com resultados de estudos em que eles são objeto de 

investigação, de modo a poderem refletir sobre estes processos colaborativos e sobre 

formas de mudança para melhorar, quer a sua atuação, quer a própria formação inicial de 

professores. Além disso, seria também importante conhecer as representações dos 

docentes de formação inicial e das suas práticas para fomentar a colaboração. 

Situando-nos particularmente na formação inicial de professores do 1º CEB, no que 

à área curricular de Língua portuguesa diz respeito, é fundamental que os futuros 

professores compreendam que os diferentes domínios da língua fazem parte de uma 

tessitura maior. Todos eles interagem permanentemente, concorrendo para uma 

finalidade comum: comunicar. É neste contexto que a ortografia deverá ser entendida, 

não a isolando, nem a sobre/subvalorizando, mas atribuindo-lhe o lugar que deve 

efetivamente ocupar: parte da escrita, com função relevante na produção e compreensão 

de textos. 

As UC de Didática têm um papel fundamental na descoberta da ortografia, 

enquanto objeto didático que pode ser ensinado e aprendido, integrando-se no processo 

de escrita e interagindo com outros domínios da comunicação verbal. Para isso, é 

fundamental partir das experiências de vida do estudante, dos seus conhecimentos, das 

capacidades e atitudes construídas/desenvolvidas nas restantes disciplinas do percurso 
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de formação e reanalisá-las, transformando-as em conhecimento didático (Alarcão, 

1991). Colocar o futuro professor perante situações em que deverá operacionalizar 

princípios didáticos com os quais contactou ao longo da sua formação, nomeadamente na 

PPS, como sucedeu com a professora estagiária, participante no nosso estudo, 

constitui-se como uma oportunidade fundamental de operacionalização e de avaliação 

das suas propostas didáticas. Esta futura professora viu-se envolvida numa situação 

autêntica, em que teve oportunidade de ver consequências do trabalho desenvolvido 

com os pares na UC. A oportunidade de acompanharmos uma estudante de DLP para 

além da UC e num contexto de prática pedagógica foi muito importante e enriquecedor 

para o estudo, pois pudemos compreender melhor a dinâmica entre o conhecimento 

coconstruído e a ação didática. Chamamos também a atenção para a importância de 

articular a PPS com o SIE, que permitiu a esta professora estagiária dar à sua prática uma 

dimensão de investigação qualitativa atuante e a oportunidade de a fundamentar 

teoricamente e ainda de recolher e analisar dados, refletindo sobre a sua própria ação – 

antes, durante e após o processo. 

Por conseguinte, não defendemos que os futuros professores reproduzam 

princípios didáticos ou práticas de referência, mas antes que os observem e 

compreendam de modo a informar, situar e fundamentar as suas opções futuramente.  

 

 9.5. Considerações finais 

Convocamos investigações centradas na colaboração, como a de Canha (2013) ou a 

decorrente do projeto Línguas & Educação (Andrade & Pinho, 2010), de natureza 

qualitativa, que, embora com outros públicos e centradas noutras temáticas, apresentam 

algumas conclusões similares à do nosso estudo. Parece haver dificuldade em promover a 

colaboração junto daqueles que habitualmente não adotam essa modalidade, que põem 

outras prioridades a jusante, ou, ainda, que não encontram condições para a desenvolver. 

Apesar disso, estes estudos mencionam a necessidade de continuar a implicar os 

intervenientes em processos de colaboração. 

Também nós temos vindo a defender, ao longo desta tese, a necessidade de 

promover vivências em que a colaboração seja vivida, para que os futuros professores 
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comecem desde a formação inicial, a valorizar experiências desta natureza. Canha (2013, 

p. 464) refere, precisamente, este princípio alargado a uma comunidade de didatas: 

[...] a consolidação de uma cultura que sustente uma concretização mais plena 
dessas dinâmicas depende da multiplicação das experiências, ao longo de ciclos de 
renovação que proporcionem, à luz dos princípios colaborativos, a contínua 
reconstrução das relações entre parceiros e da sua atitude face aos projetos em que 
se envolvem e que, desse modo, conduzam ao desenvolvimento consistente de 
todos os intervenientes e do campo em que actuam. Nessas condições, será de 
esperar a emergência de uma comunidade de didatas mais una e consequente. 
 
Certamente que, com o nosso estudo, não poderíamos ter a intenção de resolver 

todos os problemas da falta de colaboração entre os (futuros) professores. No entanto, 

esperamos ter contribuído para a compreensão desta problemática. Entendemos esta 

investigação como um instrumento para compreender e revelar a necessidade de alargar 

experiências desta natureza a toda a formação inicial de professores, em que sejam 

utilizadas ferramentas da web social para promover a colaboração com o intuito de os 

estudantes desenvolverem aprendizagens e competências e construírem conhecimento, 

na linha do que já vem defendendo Sá (2008, 2013a). 

Para terminarmos, retomamos a citação de entrada deste capítulo, da autoria de 

Sá-Chaves (2007a), defendendo as múltiplas possibilidades que advêm do encontro de 

perspetivas diversificadas, enquanto via para questionar o enraizado e o tido como 

seguro, procurando caminhos que assegurem a mudança, a transformação em direção a 

sociedades melhores, mais justas, porque mais plurais: 

Abandonada a hipótese da possibilidade do acordo e de podermos vir a encontrar 
os padrões homogeneizadores, quer dos fenómenos, quer das pessoas, quer das 
instituições, aceitemos o poder estimulador da diferença e o efeito multiplicador 
das perspectivas múltiplas e plurais. Aceitemos valorizar a heterogeneidade da 
informação como oportunidade reflexiva, permitindo que, nas trocas, o novo se 
apresente como tal, embora por vezes conflituando cognitiva e afectivamente com 
o sistema das nossas arreigadas convicções, conhecimentos, crenças e práticas. (Sá-
Chaves, 2007a, p. 23). 

 

Partindo desta reflexão, poderemos, então, afirmar que a colaboração não é um evento, 

mas um processo. É uma construção continuada, que assenta na partilha, que alimenta a 

confiança e o respeito pelo outro, perseguindo a melhoria do eu, do outro e do nós e, 

nessa medida, assegurando a transformação. 
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