
Universidade de Aveiro Departamento de Didbotica e Tecnologia Educativa 
2006 

Maria Manuel Monteiro Desenvolvimento da Escrita Criativa através de 
Damas WebQuests no l0 CEB 

UA-SD 



Universidade de Aveiro Departamento de DidCtctica e Tecnologia Educativa pg ,,,, 

Maria Manuel Monteiro Desenvolvimento da Escrita Criativa através de 
Damas WebQuests no l0 CEB 

Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos 
requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Multimédia em 
Educação, realizada sob a orientação científica do Dr. António Augusto de 
Freitas Gonçalves Moreira, Professor Auxiliar do Departamento de Didáctica e 
Tecnologia Educativa da Universidade de Aveiro e co-orientaçao da Dra. Maria 
Luísa Alvares Pereira, Professora Auxiliar do Departamento de Didáctica e 
Tecnologia Educativa da Universidade de Aveiro. 



'lProvavelmente quase todas as crianças seriam poetas ou pintores 
se não existisse a maldita instrução primária. Quando as obrigam a 
desenhar a maçã, acabam com a imaginação das crianças. Com a 
escrita acontece exacfamente o mesmo. As primeiras coisas que 
uma criança confa são pura poesia; as crianças vivem num mundo 
de metáfora, de aceitações, de permeabilidade. " 

Corfázar (S. d), cit in Norton (200 I, p. 7) 



o júri 

presidente Doutor Fernando Manuel dos Santos Ramos 
Professor Catedrático da Universidade de Aveiro 

Doutora Lia Raquel Moreira Oliveira 
Professora Auxiliar do Instituto de Educaçao e Psicologia da Universidade do Minho 

Doutor António Augusto de Freitas Gonçalves Moreira 
Professor Auxiliar da Universidade de Aveiro (Orientador) 

Doutora Maria Luísa Aivares Pereira 
Professora Auxiliar da Universidade de Aveiro (Co-Orientadora) 



Dedico este trabalho a todos aqueles que nunca me deixaram desistir, 
especialmente ao meu pai por me ter apoiado incondicionalmente e ao Paulo 
pela paciência infinita e pelo apoio, muito obrigada! 
Aos meus orientadores: obrigada pela porta estar sempre aberta! 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
palavras-chave 
 

 
Escrita, Criatividade, Escrita Criativa, WebQuests 
 

resumo 
 
 

O presente trabalho pretende dar resposta à problemática do desenvolvimento 
da escrita criativa nos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. Para tal foi criada 
uma estratégia com recurso às WebQuests, de forma a dar resposta ao 
problema formulado: será possível desenvolver a escrita criativa com recurso 
às WebQuests nos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico? 
A estratégia escolhida foi testada junto de um grupo de 25 alunos do 4º ano, 
ao longo de 1 mês. 
Depois de realizada a investigação foi possível concluir que a escrita criativa 
em alunos do 1º ciclo pode ser desenvolvida e facilitada com recurso às 
WebQuests.  
Esta investigação permitiu-nos ainda aferir que, através das WebQuests, os 
alunos analisam melhor a sua escrita e a escrita de outros. 
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abstract 
 

The present work aims at finding answers for the problem of creative writing 
development for primary school pupils. To achieve this, we developed a 
strategy using WebQuests in order to give an answer to the formulated 
problem: will it be possible to develop creative writing using WebQuests at the 
primary school level? The strategy chosen was tested in a group with 25 4th 
grade pupils for a period of one month. After the experiment it was possible to 
conclude that the creative writing can be achieved by resorting to the use of 
WebQuests. This study also allows us to conclude that by using WebQuests 
pupil are better at analising their writing and the writing of others. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 
 

1.1 Introdução  
Quando as crianças atingem a idade escolar e iniciam a aprendizagem da escrita já têm 

consigo um conjunto de competências verbais desenvolvidas que vão influenciar o seu 

processo de aprendizagem. Estas competências estão directamente ligadas ao contexto onde 

foram desenvolvidas, bem como à sua instrumentalidade. O que acontece na escola, muitas 

vezes, é que os alunos não reconhecem nenhuma instrumentalidade na produção de algumas 

modalidades de escritos como, por exemplo, a escrita criativa.    

O desenvolvimento da escrita criativa na escola revela-se uma tarefa árdua para professores e 

alunos, uma vez que a imagem que as crianças têm deste tipo de escrita é, por vezes, a 

imagem de uma escrita enfadonha e desinteressante que é realizada por obrigação e com 

pouca motivação. Quando um professor pede a um aluno para escrever um texto sobre um 

determinado tema, geralmente não obtém uma reacção de agrado. Por outro lado, na maioria 

dos casos, todos os alunos escrevem a mesma coisa sobre determinados temas, não existindo 

muita criatividade para desenvolver o assunto. Na tradicional composição sobre a Primavera 

que, vulgarmente e em vários anos de escolaridade, se pede aos alunos para realizarem, 

quase todos escrevem a mesma coisa. De uma forma empírica parece ser possível afirmar que 

os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico não praticam actividades de escrita criativa na sala de 

aula, nem encontram grande motivação para redigir textos que, pura e simplesmente, são 

arquivados no seu caderno. Em face desta constatação, foram elaborados diversos materiais 

de apoio ao professor para o desenvolvimento da escrita criativa na sala de aula. Surgiram 

assim manuais e jogos criativos, ou seja, estratégias lúdicas para motivar os alunos no 

desenvolvimento da sua criatividade, reflectindo-se na sua escrita.  

Este estudo enquadra-se nesta problemática, partindo da premissa de que as tecnologias 

podem constituir uma ferramenta eficaz no desenvolvimento de estratégias para a escrita 

criativa. As WebQuests foram a estratégia escolhida por nós para o desenvolvimento da escrita 

criativa, recorrendo às tecnologias que os alunos têm à sua disposição na escola.  

 

1.2. Definição do Problema 
Pacheco (2000), no seu livro “Quando Eu For Grande Quero ir à Primavera e outras histórias”, 

descreve uma situação de um professor que vai dar aulas numa determinada turma pela 

primeira vez e que ao pedir um “texto livre”, todos os alunos escreveram sobre o mesmo tema, 

e disseram exactamente as mesmas coisas. Na hora de identificar os textos, os alunos 

constataram que todos tinham escrito “as mesmas coisas” e de igual forma, de tal forma que 

ninguém conseguiu identificar o “seu” texto. Em conjunto constataram que os seus “textos 

livres” de “livres” tinham pouco… 

A aprendizagem da escrita na escola nem sempre é feita de modo a que o aluno tenha, ao 

mesmo tempo, uma percepção positiva do acto de escrever e da escrita como acto que pode 

ser criativo. 
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As estratégias utilizadas pela maioria dos professores, tais como a cópia, o ditado, a 

composição temática, parece-nos que podem tornar-se estratégias castradoras da imaginação 

e da criatividade dos alunos, levando a uma escrita mecanizada e rotineira, nada motivadora. 

Para contrariar esta situação é necessário proporcionar aos alunos o estabelecimento de uma 

relação positiva com a escrita. Para isso o professor deve proporcionar em sala de aula, 

actividades onde o aluno possa afirmar-se na sua maneira de ser, mostrando a sua identidade 

e imaginação. Como refere Norton (2001, p. 24) citando Rodari (1982) “ nas nossas escolas a 

imaginação é tratada como a parente pobre, em favor da atenção e da memória.” É, por isso, 

importante treinar a imaginação, para que possam surgir ideias e que, por detrás dessas ideias, 

possam surgir histórias criativas. Segundo Getzels e Jackson, mencionados por Condemarin e 

Chadwick (1987), a escrita criativa constitui uma das melhores formas de estimulação do 

pensamento, da imaginação e da divergência. O pensamento divergente necessita de ser 

desenvolvido tanto nos indivíduos que já possuem este nível de pensamento, como naqueles 

que não o possuem ainda. 

Para motivar os alunos para a escrita criativa considerou-se que uma estratégia que passasse 

pelo uso do computador e da Internet poderia conduzir a uma aprendizagem eficaz e 

facilitadora. Desta forma escolheram-se as WebQuests como ferramenta potenciadora do 

desenvolvimento da escrita criativa, estabelecendo-se como principal objectivo desta 

investigação saber se a escrita criativa pode ser desenvolvida através de WebQuests ou seja, 

quais as potencialidades das WebQuests no desenvolvimento da produção da escrita criativa. 

A partir deste objectivo, levantaram-se questões a que se pretendeu dar resposta: i) a escrita 

critiva pode ser facilitada recorrendo-se às WebQuests? ii) Poderão os alunos analisar melhor 

a sua escrita e a escrita de outros recorrendo às WebQuests? iii) A percepção dos alunos 

sobre a escrita criativa poderá ser alterada ou melhorada utilizando uma ferramenta como as 

WebQuests?     
 
1.3. Contextualização do Estudo 
O presente estudo pretendeu, assim, desenvolver a temática da escrita criativa, e partiu-se do 

pressuposto de que as WebQuests podem ser uma estratégia eficaz para o desenvolvimento 

da mesma. As WebQuests, apresentando-se como um jogo, constituem uma estratégia lúdica 

que poderá motivar os alunos para a aprendizagem. O jogo tem-se mostrado uma forma eficaz 

de desenvolver determinados conteúdos programáticos de difícil motivação para os alunos. 

Existem vários autores, como Rodari (1982), Condemarin e Chadwick (1987) e mais 

recentemente Norton (2001) que se debruçaram sobre a problemática do jogo no 

desenvolvimento da escrita criativa, sugerindo diversas actividades lúdicas. Algumas destas 

actividades influenciaram a construção da WebQuest, nesta investigação. 

 Para testarmos e recolhermos dados sobre a WebQuest desenvolvida, escolhemos como 

utilizadores uma turma do 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico, com hábitos de leitura 

desenvolvidos, conhecedores das regras básicas de escrita e ainda com alguns conhecimentos 

sobre o funcionamento do computador e da Internet. A escolha desta turma teve em 
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consideração o facto da investigadora ser a professora da turma, durante o período de tempo 

em que decorreu o estudo, e ainda o facto de no 4º ano de escolaridade os alunos já terem 

adquirido as competências essenciais ao nível da escrita para fazerem parte da experiência, 

nomeadamente a capacidade para produzir textos escritos com diferentes objectivos 

comunicativos e ainda o conhecimento de técnicas básicas de organização textual. A 

experiência foi realizada ao longo de um mês e as actividades desenvolvidas para este estudo 

alternavam com tarefas normais de sala de aula.  

 

1.4. Organização da Dissertação 
A presente dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo, no qual nos encontramos, introduz o estudo que realizámos, passando 

pela sua contextualização e definição do problema, dando ainda conta do modo como 

organizámos a presente dissertação. 

O segundo capítulo intitula-se “Internet, WebQuests e Aprendizagem” onde começamos por 

abordar a problemática da integração da Internet na sala de aula, passando para uma breve 

descrição das actividades estruturadas na Internet, desenvolvendo de seguida a temática das 

WebQuests. Relativamente às WebQuests explicaremos o seu planeamento, construção, 

avaliação e componentes, partindo posteriormente para alguns pressupostos teóricos que 

norteiam as WebQuests, nomeadamente as Dimensões de Aprendizagem e as Taxionomias de 

Bloom e SOLO.   

O terceiro capítulo intitula-se “Escrita, Criatividade e Escrita Criativa” e nele reflectimos sobre a 

aquisição e desenvolvimento da linguagem escrita, a relação entre leitura e escrita, o processo 

de escrita e, finalmente, a criatividade, a escrita criativa e os jogos criativos. 

No quarto capítulo, intitulado “Desenvolvimento do Estudo”, descrevemos toda a metodologia 

de investigação. Começamos por enquadrar o problema, apresentamos as hipóteses, 

identificamos as variáveis e fazemos referência às definições operacionais e ao design de 

investigação. Analisamos, de seguida, os dados recolhidos: primeiro fazemos a análise dos 

dados do questionário feito aos alunos, depois procedemos à análise dos textos produzidos 

pelos alunos, antes de explorarem a WebQuest e, finalmente, analisamos os dados dos textos 

produzidos na WebQuest.   

Finalmente, no quinto e último capítulo, apresentam-se as principais conclusões de todo o 

trabalho de investigação produzido, incluindo as limitações do estudo e propostas de 

investigação futura.  
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CAPÍTULO 2 – ESCRITA, CRIATIVIDADE E ESCRITA CRIATIVA 
 

2.1- Nota Introdutória 
A aprendizagem da escrita criativa revela-se muitas vezes um problema em sala de aula, já 

que os alunos podem nem sempre se encontrarem motivados para a escrita escolar em geral e 

para a escrita criativa, em particular. Cabe ao professor adoptar estratégias que potenciem e 

desenvolvam a criatividade nos alunos, ao mesmo tempo que os motivam para a escrita 

criativa. Deste modo, neste capítulo começaremos por abordar a questão da aprendizagem da 

leitura e da escrita. Neste âmbito colocaremos a problemática da relação entre a leitura e a 

escrita evidenciando a problemática da aquisição em primeiro lugar de uma dessas 

competências. De seguida, focaremos o conceito de criatividade e a sua presença (ou não) na 

sala de aula, estabelecendo um ponto de partida para a abordagem à escrita criativa e aos 

jogos criativos. Por último faremos referência à estrutura do conto, baseando-nos em Vladimir 

Propp (1928). 

 
2.2. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem Escrita 
Para a aquisição e desenvolvimento da linguagem escrita existem várias abordagens teóricas 

relevantes.  

As perspectivas inatistas de Chomsky, Lenneberg e Bickerton defendem que o ser humano 

vem preparado biologicamente para o desenvolvimento de alguns tipos de gramática. Para 

suportar esta hipótese, Chomsky (s.d, cit in Kato, 1986) refere que qualquer criança pode 

atingir uma gramática perfeita, mesmo que os estímulos do ambiente à sua volta sejam poucos 

e fracos. Segundo este autor, uma criança, após ter adquirido a sua língua desenvolve 

sistemas de desempenho, entendendo por desempenho o uso que a criança faz do 

conhecimento que possui sobre a gramática da sua língua e determinado geneticamente. Kato 

(1986), referindo-se a Chomsky, diz que se as línguas particulares se inserem numa gramática 

universal e se a linguagem escrita pode ser inserida dentro de uma gramática particular, então 

as formas que pode tomar são também previstas pelo mesmo esquema.  

Já Lenneberg (1964), defende que falar é uma capacidade inata e ler e escrever não o são. 

Isto porque para ler e escrever, ao contrário de falar, é necessário existir uma aprendizagem 

específica, através do treino e do exercício. Para este autor, a capacidade da fala não 

apresenta variação de espécie para espécie, ao contrário das línguas que variam dentro da 

gramática universal, tal como a escrita que também varia dentro de certos princípios. Desta 

forma, segundo Kato (1986), se ambas as modalidades têm alguma variação, então a fala, 

assim como a escrita seriam um fenómeno cultural. 

Bickerton (1981) estabelece dois limites para a capacidade linguística: um limite inferior 

definido pelo percurso inicial de desenvolvimento linguístico (desenvolvimento de novas 

línguas, desenvolvimento original de línguas ou aquisição linguística individual) e um limite 

superior definido pelo desenvolvimento cultural. Para este autor, a língua primitiva, que é 

bioprogramada, não pode distanciar-se de forma imprevisível da língua culturalmente 
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adquirida. Este autor, ao contrário de Lenneberg, prevê uma evolução da fala, iniciada nas 

formas primitivas provenientes de línguas em contacto (pidgins), evoluindo para formas mais 

elaboradas (crioulos), até atingir gramáticas altamente complexas (Kato, 1986). Bickerton 

defende que ao mesmo tempo que se observa uma evolução no desenvolvimento de uma 

língua, observa-se também na gramática da criança. Kato (op cit) refere que na escrita passa-

se algo semelhante, mencionando estudos de Ferreiro e Teberosky (1979) e Contini (1985). 

Contini (op cit) realizou um estudo onde verificou que primeiro a criança concebe a escrita 

como um acto motor, que resulta apenas em rabiscos. Mais tarde evolui para a escrita 

simbólica e ideográfica, onde a criança já atribui um significado a estes símbolos, chegando 

finalmente à escrita alfabética.  

Numa perspectiva funcionalista, Halliday (1975) que realizou um estudo sobre a aquisição da 

linguagem numa criança, refere que a forma da gramática de uma criança é culturalmente 

determinada, isto é, quando aumentam as necessidades comunicacionais novas formas são 

acrescentadas. Deste modo, estabelece-se uma relação entre forma e função. Para Vigotsky 

(1962) e Slobin (1979) cada função nova surge sempre a partir de uma forma já adquirida. 

Segundo Kato (1986), se esta concepção apresenta evidências empíricas para a fala, pode-se 

esperar que também tenha implicações para a escrita. 

Numa perspectiva cognitivista-funcionalista Bever (1970) procura definir o limite superior da 

capacidade linguística. Em termos cognitivos, a gramaticalidade é limitada pela capacidade de 

compreensão e produção, isto é, é agramatical tudo o que não conseguimos compreender ou 

produzir.  

Na perspectiva construtivista de Piaget (1984), o conhecimento é o resultado do 

comportamento do sujeito, através da sua interacção com o objecto de aprendizagem. Desta 

forma, apenas é inato um conjunto de esquemas de acção que vão permitir compreender e 

produzir expressões linguísticas. Para Piaget, a criança, no seu estado inicial da aquisição da 

linguagem, não é uma tábua rasa, dando importância à interacção da criança com o objecto de 

aprendizagem. Ferreiro (1977) baseia-se na tese de Piaget para explicar uma série de 

situações que observou na aprendizagem da escrita. Por exemplo, quando a criança na fase 

das operações concretas (definida por Piaget) é capaz de fazer descobertas pela dissociação, 

demonstra que a criança é capaz de inferir o resultado de uma palavra, quando já a reconhece 

globalmente, mesmo quando são trocadas ou omitidas algumas letras. 

Ao contrário das perspectivas inatista e construtivista, a perspectiva behaviorista defende o 

acto verbal como um comportamento social que está dependente de um organismo cooperativo 

para reforço (Kato, 1986). Segundo esta visão, os processos que levam à aprendizagem são a 

generalização indutiva e a abstracção. Por exemplo, se a criança ao emitir a palavra “velho” 

perante a figura de um homem adulto obtiver um reforço positivo, ela poderá generalizar essa 

palavra para todos os elementos do conjunto “homem adulto”. Mas quando for capaz de reagir 

a “velho”, independentemente do “homem adulto”, então terá feito uma abstracção. De acordo 

com Kato (op cit), as primeiras palavras que a criança aprende a ler poderão ser aprendidas 

segundo esta perspectiva, isto é globalmente e por resposta verbal auditiva. Progressivamente 
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a criança vai dissociando e construindo novas palavras; ao nível textual a criança mostra 

aprender rapidamente alguns elementos convencionais que marcam os limites do texto como 

por exemplo “Era uma vez” ou “Viveram felizes para sempre”.  

Com o desenvolvimento da linguagem oral numa fase de maturação, surge a aquisição e 

desenvolvimento da leitura e da escrita, quer por incentivos familiares (ambientais), quer por 

estímulos da escola.   

 

2.3. Relação entre leitura e escrita 
De acordo com Kato (1986) ler e escrever assemelha-se a ouvir e falar. Ambas são actividades 

de comunicação, com a diferença da interacção entre emissor e receptor serem distintas.  

Um acto de comunicação verbal, de natureza oral ou escrita caracteriza-se por construir uma 

relação cooperativa entre o emissor e o receptor, transmitir intenções e conteúdos e ter uma 

forma adequada à sua função. Condemarin e Chadwick (1987) acrescentam ainda que, deste 

ponto de vista, “o codificador (falante ou escritor) gera uma estrutura profunda (significado), 

sobre a qual actuam os componentes sintácticos gráficos e fonológicos para produzir uma 

estrutura de superfície. O decodificador (ouvinte ou leitor) percebe a estrutura superficial e 

processa-a através de seus componentes fonológicos ou gráficos e, eventualmente, capta a 

estrutura profunda” (op. cit, p. 37). 

Uma convicção predominante é de que a escrita é resultado ou consequência da leitura, 

concluindo-se que deve ensinar-se a escrever depois de se ensinar a ler. No entanto esta 

convicção não é unânime. Chomsky (1971), citado por Condemarin e Chadwick (1987) defende 

que os alunos estão dispostos a escrever antes de começar a ler, e que a introdução à leitura 

de material impresso deve efectuar-se através da escrita. Para Wilson (1981), citado por 

Condemarin e Chadwick (op cit), é evidente que um processo tem influência positiva sobre o 

outro, e que ambos desenvolvem-se como uma extensão natural do desejo da criança de 

comunicar. Applebee (1977), citado pelos mesmos, diz ainda que as correlações entre as 

distintas destrezas da linguagem encontram-se em interdependência com a maturidade 

sintáctica e que as experiências em leitura e escrita tendem a melhorar desempenhos de modo 

recíproco.  

Pereira (2004) refere que ninguém pode negar que se a leitura funciona como uma mais valia 

no desenvolvimento da escrita, também é verdade que a escrita é um importante contributo 

para a aprendizagem da compreensão leitora. Reforçando esta ideia com Reuter (1998), refere 

ainda que qualquer exercício de escrita consciente e com uma finalidade comunicacional, 

pressupõe a leitura como componente da sua actividade e não o contrário. Hayes (1995), 

citado por Pereira (2004), com o seu novo modelo do processo de escrita, pôs em evidência a 

importância da leitura no processo de escrita, existindo diferentes níveis para essa 

interferência. Este autor diferencia dois níveis: o modelo de leitura para compreender o texto, 

onde o leitor está preocupado com a significação do texto e pouco atento aos problemas 

estilísticos do texto e o modelo de leitura para avaliar um texto, onde a atenção do leitor se 

centra nas características do texto. 
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2.4. O processo de escrita 
Cada vez mais cedo as crianças contactam com grande facilidade com os meios de 

comunicação audiovisuais que se tornam tão apelativos, remetendo os meios de comunicação 

por escrito para segundo plano. Perante tal facto e tendo em conta que o “saber escrever” é 

fundamental para a vida quotidiana, a sociedade arrasta para a escola a responsabilidade de 

incutir e desenvolver o gosto pela escrita. 

Quando os alunos chegam à escola trazem consigo uma actividade verbal desenvolvida, 

caracterizada pela sua dependência contextual e pela sua instrumentalidade. A aprendizagem 

escolar da língua materna deverá, para além de alargar estas competências, dissociar a 

produção de textos à sua instrumentalidade imediatas, quer na prática oral quer na escrita. 

É aqui que residem algumas dificuldades apontadas pelos alunos para alcançarem todas as 

potencialidades da relação com a escrita. Para muitos a escrita escolar é uma escrita artificial e 

descontextualizada!  

De acordo com Barbeiro (2003), por contexto “podemos considerar o conjunto de factores 

exteriores às palavras de um enunciado e à sua combinação, que influem na construção e 

reconstrução do significado desse enunciado.” (p. 20). Desta forma, os elementos do contexto 

influenciam a construção do enunciado quando se refere à escrita e à sua compreensão 

quando se passa para a leitura. De acordo com o mesmo autor estes factores transpõem-se 

para a construção da relação com a escrita: “No processo de escrita, ao lado da descrição 

desses elementos e dos seus reflexos na construção do enunciado, é possível descrever as 

dimensões que se activam, ligadas à própria relação com a escrita, ou seja, que tornam a 

escrita significativa para o sujeito.” (op cit, p. 20) 

 

 
Fig. 1- Contextos e Dimensões da Relação com a Escrita 

Fonte: BARBEIRO, L. (2003). “Escrita: construir a aprendizagem.” IEP-UM 
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Segundo Carvalho (2001), a caracterização do processo de escrita de indivíduos em que as 

capacidades não estão completamente desenvolvidas (geralmente crianças e jovens), deve ser 

feita estabelecendo uma comparação entre indivíduos cuja capacidade de escrever não se 

encontra plenamente desenvolvida e indivíduos que dominam em pleno o modo de expressão 

escrita. 

 
Fig. 2- Modelo representativo do processo de escrita (Flower e Hayes) 

Fonte- CARVALHO, J. A. B. (2001). “O Ensino da Escrita.” Ensinar a escrever. Teoria e prática. Actas do 

encontro de reflexão sobre o ensino da escrita. IEP-UM 

 

Primeiro, e de acordo com Flower e Hayes (1981), é necessário planificar o discurso escrito. 

Para autores como Humes (1983), Scardamalia e Bereiter (1986) e Fayol e Schneuwly (1987), 

citados por Carvalho (op cit) esta fase é das mais importantes e diferencia os escreventes 

capazes, dos que ainda estão em desenvolvimento. Esta fase reveste-se de alguma 

complexidade, uma vez que é necessário conhecer alguns aspectos influentes na construção 

de um texto, tais como: o tipo de texto, o destinatário, os objectivos a atingir com o texto, ter o 

conhecimento suficiente para escrever sobre determinado tema, entre outros. De acordo com 

Bereiter e Scardamalia (1987), citados por Carvalho (2001) gerar um discurso autonomamente 

é uma tarefa difícil. Ao contrário dos adultos, as crianças necessitam de algumas pistas 

relacionadas com o conteúdo e com o tipo de texto para relacionar com o que têm na memória, 

uma vez que sentem dificuldades na realização deste processo. O que habitualmente as 

crianças vão fazendo é um rascunho com algumas ideias principais que lhes vão surgindo.  

Após a planificação segue-se a redacção (Flower e Hayes, 1981). Depois da planificação 

inicial, passa-se à construção do texto, através da sua redacção. De acordo com Barbeiro 

(2003), referindo-se a Barbeiro (1999), Carvalho (1999), Flower e Hayes (1981) e Humes 

(1983), a redacção é o processo que transforma ideias ou pensamentos em linguagem visível. 
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Grabe e Kaplan (1996), citados pelo mesmo, afirmam que no caso da escrita compositiva, a 

selecção das palavras a colocar no texto deve ter em conta os conteúdos a tratar e a 

organização das expressões linguísticas em diferentes níveis estruturais, a fim de formar um 

texto, dotado de coesão e coerência. Bereiter e Scardamalia (1987) e Fayol e Schneuwly 

(1987) citados por Carvalho (2001), referem que existe uma dificuldade na redacção que tem a 

ver com a linearização de informações mentais que esta implica. Da redacção das palavras ou 

das frases surge a necessidade de verificar a sua conformidade aos requisitos linguísticos e 

textuais (Barbeiro, 2003). Esta verificação é feita, geralmente, pelo sujeitos que dominam em 

pleno o modo de expressão escrita, de uma forma quase automatizada, através de uma 

percepção global da palavra ou frase, sem a necessidade de um processamento analítico dos 

elementos e regras envolvidos, a não ser que detectem problemas (Graves, 1984 citado por 

Barbeiro, 2003).  

O último componente do processo de escrita proposto pelo modelo de Flower e Hayes (1981) é 

a revisão. A revisão, devido ao grau de abstracção que pressupõe, pode levantar grandes 

dificuldades ao indivíduo, principalmente aqueles cuja capacidade de escrever não se encontra 

plenamente desenvolvida. Nos mais novos, a revisão limita-se normalmente à correcção dos 

erros ortográficos presentes na estrutura do texto (Humes, 1983; Matshuashi e Gorndon, 1989 

e Yagelsky, 1995, citados por Carvalho, 2001). Já os mais adultos revêem a níveis mais 

profundos, comparando o texto existente com o texto pretendido, tudo isto usando a 

capacidade da abstracção.  

Desta forma, o processo de escrita, nas perspectivas dos autores deste modelo, integra três 

componentes: a componente relativa à memória de longo prazo do escritor, a componente 

relativa ao contexto de produção que envolve a execução da tarefa e a do processo de escrita 

propriamente dito (Barbeiro, 1999). Assim, o processo de escrita encontra-se condicionado por 

factores relativos ao sujeito, uma vez que recorre ao seu conhecimento para o tratamento do 

tópico, e também se encontra condicionado pela situação em que se desenvolve porque dela 

recebe condicionamentos relativos ao tempo disponível, ao acesso à informação, aos 

instrumentos de escrita, etc.   

Na construção de modelos existe uma multiplicidade de elementos e de relações. Graves 

(1984), citado por Barbeiro (1999), considera que fazem parte do processo de escrita: escolha 

do tópico, preparação que pode incluir actividades como leitura, reflexão, rascunhos, etc, 

composição de que faz parte a selecção de informação, a escrita propriamente dita, etc, leitura 

e revisão.  

Por outro lado, existe uma complexidade originada pelas relações de interacção entre as 

componentes. Esta interacção não se manifesta apenas entre o processo e o sujeito ou o 

contexto mas também no relacionamento entre as actividades realizadas, dentro do processo 

de escrita.  

Os diversos componentes do processo de escrita mantêm uma relação dinâmica entre si, não 

se limitando a uma ordem pré-estabelecida, mas admitindo a recursividade (Barbeiro, 1999). A 

variedade entre sujeitos leva a que um escritor possa posicionar-se perante a tarefa escrita, 
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segundo características pessoais, relacionadas com o tempo dedicado a cada actividade, a 

passagem por cada componente do processo de escrita, etc. Assim, cada escritor estabelece 

uma relação pessoal com a escrita que vai para além da realização da tarefa em questão, 

contemplando o objectivo que cada escritor pretende atingir com a tarefa de expressão escrita.  

O processo de escrita também vai evoluindo dentro do mesmo sujeito. Essa evolução passa 

pela apropriação e domínio do próprio processo de escrita e ainda pelos objectivos, pelo tipo 

de texto, pelo domínio do tema, etc.  

Na construção do texto escrito utilizam-se operações cognitivas diferenciadas. Bronckart 

(1984), citado por Barbeiro (1999), diferencia operações mentais de contextualização e de 

textualização. Por operações mentais de contextualização, entende as funções a desempenhar 

pelo texto, seleccionando os elementos ou relações a representar, enquanto que por 

operações mentais de textualização, entende essas relações ou elementos por meio de 

unidades linguísticas.  

O sujeito pode utilizar esquemas conceptuais para realizar as tarefas de concepção. Um 

esquema, de acordo com Silva (1989, p. 170), citado por Barbeiro (1999, p. 67) ” é uma 

estrutura abstracta de conhecimento que resulta de experiências repetidas com objectos e 

acontecimentos. É estruturada, quer dizer, indica as relações entre os conceitos constituintes; é 

abstracta, quer dizer, tem o potencial de cobrir uma gama de textos que diferem na 

especificidade dos pormenores constituintes.”  

Os esquemas utilizados traçam um horizonte de expectativas e de estruturação, podendo 

mobilizar conhecimentos a um nível geral e adaptado a cada tarefa. 

Quanto às operações que garantem a existência de um produto escrito, exterior ao sujeito 

(realização textual), incluem não só a geração de expressões linguísticas, como também a 

materialização gráfica dessas expressões, tendo em conta determinada configuração que pode 

ser o sistema de escrita ou outro. Sobre estes dois aspectos assentam operações de correcção 

que garantem o cumprimento das regras activadas (Barbeiro, op cit).  

Todas estas componentes descritas bem como a variedade existente dentro de cada 

componente clarificam a complexidade do processo de escrita. Assim, e como resultado desta 

complexidade a aprendizagem da escrita, quer numa fase inicial, quer numa fase mais 

avançada, poderá exigir do sujeito aprendente um elevado empenho cognitivo.  

Para o professor, em contexto de sala de aula, é difícil aperceber-se de todo o processo de 

escrita efectuado pelo aluno, sendo mais provável conhecer o produto final – o texto escrito. 

Juntando esta dificuldade aos problemas específicos de cada aluno e de cada turma, existem 

grandes dificuldades que se colocam ao professor de língua materna quando quer ensinar a 

escrever. 

Pereira (2000) refere que é necessário realizar na sala de aula um trabalho prévio a qualquer 

produção escrita, assim como um trabalho posterior a cada produção. Ao longo do processo de 

escrita devem existir, portanto, diversas conferências: 
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_ Conferência de ideias – “para recuperar para a memória a curto prazo conhecimentos 

disponíveis sobre o tema da redacção e para permitir que os alunos estabeleçam os seus 

objectivos para a sua produção textual.” (Pereira, 2000, p. 189) 

_ Conferência de conteúdos – “ em que os alunos sejam levados ora a reflectirem sobre a 

pertinência de algumas passagens do seu texto, ora a gerarem novas informações 

complementares necessárias à compreensão dos seus futuros leitores, ou mesmo a omitirem 

detalhes não pertinentes para o tema em causa, em suma, a assegurarem a melhor coerência 

possível para o seu texto.” (op cit, p. 189) 

_ Conferência de edição – “ o professor chama a atenção dos alunos para certos erros e 

identifica as regras linguísticas ainda desconhecidas por eles.” (op cit, p.189) 

  

2.5. Criatividade 
Nem sempre existiu uma diferença de significado entre imaginação e fantasia. De acordo com 

Rodari (1982), apenas no século XVIII existiu uma primeira distinção entre estes dois 

conceitos, sendo o primeiro caracterizado pela faculdade de produzir percepções das coisas 

sensíveis ausentes e o segundo que consiste em produzir por meio de divisão e da 

composição das imagens, a imagem de uma coisa nunca antes percebida pelos sentidos (op 

cit).  

Para Hegel, a imaginação e a fantasia são ambas manifestações de inteligência. No entanto, a 

primeira é apenas inteligência reprodutiva e a segunda é inteligência criadora. 

Vigotsky (1982) acrescenta a todo o homem comum a função criadora da imaginação, 

manifestando-se por exemplo nas brincadeiras infantis. Brincar, segundo Rodari (1982) não é 

apenas uma simples recordação de impressões vividas, mas sim uma reelaboração criativa 

daquelas. Para a criança desenvolver a sua imaginação é necessário crescer num ambiente 

próspero que a impulsione e a estimule em todas as direcções.   

Cropley, citado por Rodari (op cit) refere que o pensamento divergente se coloca no quadro da 

utilização máxima de todos os recursos intelectuais dos povos. Rodari (op cit) diz então que “é 

criativa uma mente sempre ao trabalho, sempre a fazer perguntas, a descobrir problemas onde 

outros encontram respostas satisfatórias, à vontade nas situações fluidas em que os outros só 

farejam perigos, capaz de juízos autónomos e independentes, que recusa o codificado, que 

remanipula objectos e conceitos sem se deixar inibir pelos conformismos.” (p. 197) 

Guilford (1962) diferenciou conceitos como pensamento divergente e convergente. Ao 

desenvolver o seu modelo intelectual da estrutura do intelecto, relacionou inteligência e 

criatividade, posicionando cada uma delas no próprio ser humano, definindo para pensamento 

divergente as habilidades para gerar múltiplas respostas para uma questão. 

Getzels e Jackson (1962) referem que uma pessoa com pensamento convergente tende para o 

usual e para o esperado, enquanto que o pensamento divergente tende para o original e 

especulativo. 

Mais recentemente Sternberg (1999) refere que “Creativity is the hability to produce work that is 

both novel (i.e., original, unexpected) and appropriate (i.e. useful, adaptive concerning task 
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constraints) (Lubart, 1994; Ochse, 1990; Sternberg, 1998; Sternberg & Lubart, 1991, 1995, 

1996). Creativity is a topic of wide scope that is importante at both the individual and societal 

levels for a wide range of task domains.” (p. 3)  

Para Sternberg e Lubart’s (1991, 1992, 1995, 1996) citados por Sternberg (1999, p.10), 

“creative people are ones who are willing and able to “buy low and sell high” in the realm of 

ideas.” 

De acordo com Sternberg (1985, cit in Sternberg, 1999, p.11) existem capacidades importantes 

para o desenvolvimento da criatividade no indivíduo: “intellectual abilities, knowledge, styles of 

thinking, personality, motivation and environment.” No entanto, existem 3 tipos de capacidades 

intelectuais particularmente importantes “Three intellectual abilities are particulary important: 

the synthetic ability to see problems in new ways and to escape the bounds of conventional 

thinking; the anylitic ability to recognize wich of one’s ideas are worth pursuing  and wich are 

not; the practical-contextual ability to know how to persuade others of the value of one’s ideas.” 

(op cit)  

Desta forma, o conceito de criatividade é bastante complexo, envolvendo diferentes dimensões 

com aspectos que se interligam nos seguintes espaços de perspectivação (Martins, 2000): 

focagem centrada na pessoa, focagem centrada no processo/meio/acto, focagem centrada no 

produto/objecto/fim, focagem centrada no ambiente.  

Torrance (1974), citado por Martins (2000, p.15), referindo-se ao conceito de criatividade 

definiu-o como “um processo de se tornar sensível aos problemas, a deficiências, a falhas no 

conhecimento, à falta de elementos, desarmonias e assim por diante: identificando a 

dificuldade; procurando soluções, fazendo previsões ou formulando hipóteses para as 

deficiências; testando e voltando a testar estas hipóteses e, possivelmente, modificando-as e 

retestando-as e finalmente comunicando os resultados”. Ainda assim, conclui que mesmo 

sendo tão abrangente não é uma definição ainda completa.   

Uma vez que as definições são tão abrangentes, ricas e variadas, Martins (2000) refere que a 

criatividade é uma metalinguagem ou um metaconceito do próprio conceito de criatividade.  

A actividade criativa é um tipo de actividade que não é nem completamente dependente da 

experiência pessoal, nem de modelos exteriores (Suchodolski, 1985 citado por Martins, 2000). 

Sanches (1993) elaborou um mapa baseado nas concepções de Csikszentmihalyi (1988) que 

defende que o trabalho criativo resulta da inter-relação entre três sistemas: a pessoa, como 

agente transformador, o domínio, que constitui um sistema simbólico e o campo que é a 

organização social do domínio (Martins, 2000). Este modelo pressupõe que para que a acção 

criativa aconteça, é necessário que a interacção percorra os três sistemas (ver figura 3).  
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Fig. 3- Mapa de Interacções Sistémicas Contextuais das Práticas Criativas dos Professores 

Fonte- MARTINS, V. M. T. (2000). “ Para uma Pedagogia da Criatividade- Propostas de Trabalho”. 

Cadernos do CRIAP- Edições Asa. 

 

 

Ainda nesta perspectiva, Treffinger apresenta o modelo de aprendizagem criativa (Martins, 

2000) (ver quadro 1). 

 

COGNITIVO NÍVEL AFECTIVO 
 
Fluência, flexibilidade, 
originalidade, elaboração, 
cognição e memória 

 
I 
 

FUNÇÕES DIVERGENTES 

 
Curiosidade, vontade de 
acompanhar, abertura à 
experiência, arriscar, 
sensibilidade aos problemas, 
tolerância à ambiguidade e à 
diferença 
 

 
Aplicação, análise, síntese, 
avaliação, perícias 
metodológicas e de 
investigação  

 
II 
 

RACIOCÍNIO COMPLEXO E 
PROCESSOS EMOCIONAIS 

 
Consciência do 
desenvolvimento, abertura a 
sentimentos complexos e ao 
conflito, calma, 
desenvolvimento de valores, 
segurança psicológica na 
criatividade, fantasia, 
imagética 
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Inquisição independente, 
autodirecção, gestão de 
recursos, desenvolvimento de 
produtos, “prática” 
profissional  
 

III 
 

ENVOLVIMENTO EM 
DESAFIOS REAIS 

Interiorização de valores, 
empenhamento numa vida 
produtiva, dirigida à auto-
actualização 

 
Quadro 1- Modelo de aprendizagem criativa de Treffinger 

Fonte- - MARTINS, V. M. T. (2000). “ Para uma Pedagogia da Criatividade- Propostas de Trabalho”. 

Cadernos do CRIAP- Edições Asa. 

 

Csikszentmihalyi (1991), citado por Martins (2000; p.20), considera a criatividade como um 

“processo de desenvolvimento e mudança da vida subjectiva”, considerando factores como 

curiosidade, tolerância à ambiguidade e fantasia. Wechsler (1994) acrescenta que os 

indicadores criativos a ter em conta para a existência de criatividade são (Martins, 2000): 

_ Fluência- quantidade de ideias relevantes. 

_ Flexibilidade- modificações nas categorias de ideias. 

_ Originalidade- ideias novas. 

_ Elaboração- enriquecimento de ideias através de detalhes. 

_ Emoções- expressão de sentimentos. 

_ Fantasia- indicação de entidades imaginárias. 

_ Perspectiva incomum- desenhos através de ângulos incomuns. 

_ Perspectiva interna- figuras vistas por dentro. 

_ Movimento- indicação de acções nas figuras. 

_ Uso de contextos- representação de ambiente para a figura. 

_ Títulos expressivos- títulos que vão além da simples descrição. 

_ Combinações- junção de dois ou mais estímulos. 

_ Extensão de limites- desenhos além das extremidades dos estímulos.  

A criatividade é assim um conceito dinâmico, que pressupõe sempre a uma transformação, 

tornando-se um conceito revolucionário, uma vez que revela novas formas de encarar a 

realidade, propondo um salto qualitativo face à inércia dos hábitos adquiridos (Vergani, 1981). 

 

2.6. Escrita criativa 
De acordo com Condemarin e Chadwick (1987), o pensamento divergente relaciona-se com a 

escrita criativa. Getzels e Jackson, mencionados por Condemarin e Chadwick (op cit) referem 

que apesar de uma das modalidades de pensamento ser dominante em certas personalidades 

complexas, ambas se encontram presentes em todas, embora em diferentes proporções. Desta 

forma, o pensamento divergente necessita de ser desenvolvido tanto nos indivíduos que já 

possuem esta habilidade, como nos que não a possuem. A escrita criativa constitui uma das 

melhores formas de estimular os processos de pensamento, imaginação e divergência. A 

imaginação das crianças deve ser treinada, atiçada, para que surjam ideias e atrás delas surja 

uma história.  
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De acordo com Reuter (1996), mencionado por Pereira (2000), as noções de imaginário e 

criatividade têm estado ausentes da didáctica da escrita devido a várias críticas. Uma das 

críticas feitas deve-se à relação, supostamente existente, entre imaginário e criatividade e uma 

ideologia de arte e criação. A esta relação pré-estabelecida, Reuter contrapõe o facto de hoje 

em dia existir um lugar relevante para a intuição, a arte e a criatividade no campo da ciência.  

Outra crítica feita, relaciona-se com o facto de existir uma dimensão exageradamente 

praxeológica da maioria das correntes da didáctica (Pereira, 2000). No entanto, esta corrente 

parece esquecer, de acordo com Pereira (op cit), vários aspectos da aprendizagem da língua 

escrita. Antes de mais, estando o aluno no centro da pedagogia, implica desenvolver, construir 

e reconstruir a sua relação com a escrita, sem provocar cortes definitivos com a história escolar 

e pessoal de cada aluno. De acordo com Pereira (2000), os alunos terão uma relação positiva 

com a escrita se tiverem em conta as suas vivências sociais. Para a construção desta relação 

positiva com a escrita é necessário que o professor proporcione, em sala de aula, actividades 

de escrita onde o aluno possa afirmar a sua maneira de ser, o seu imaginário, a sua identidade, 

construindo uma relação equilibrada entre o saber ensinado e a escrita escolar. 

Reuter refere ainda três categorias de esquecimentos aos didactas que baniram o imaginário e 

a criatividade das suas práticas (Pereira, 2000: 193): 

_ Uma primeira categoria relacionada com os contributos, nomeadamente o lugar do imaginário 

e da criatividade na relação pedagógica, das correntes que têm em conta o imaginário e a 

criatividade; 

_Uma segunda categoria relacionada com a própria natureza da disciplina, onde se insere a 

aprendizagem da escrita, onde os próprios alunos se confrontam com as noções de imaginário 

e criatividade, presentes nos temas sugeridos para escrever, nos textos para ler, etc. Reuter 

considera portanto difícil banir-se estas noções do sistema de ensino da língua materna; 

_Uma última categoria tem a ver com os contributos que essas noções deram, através da 

literatura fantástica, dos contos, jogos, ao ensino-aprendizagem da escrita.  

A escrita criativa é uma das dimensões da didáctica da escrita e, por isso, deve estar em 

concordância com as outras dimensões restantes, isto é, com o conhecimento sobre os textos, 

técnicas de escrita, etc. De acordo com Taborda (1992), citado por Pereira (2000, p. 206),  

 
“Criatividade nunca deverá confundir-se com produção incontrolada de automatismos 

ou com acumulações incongruentes de formas intelectualmente rudimentares. As 

realizações criativas pressupõem sempre o conhecimento de regras, normas e 

convenções (que abrangem, no caso específico da língua, os domínios da sintaxe, 

da semântica e da pragmática), e só então, cumprido este requisito, se justifica que 

essas convenções, normas ou regras possam ser mais ou menos derrogadas. Neste, 

como noutros casos, é precisamente o conhecimento – das coisas, dos princípios, 

das técnicas – que permitirá alcançar as bases de uma nova dinâmica que, então 

sim, poderá manifestar-se em formas divergentes de pensamento, expressão ou 

acção.”  
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De acordo com Vanoye (1989), citado por Pereira (2000, p. 206), o potencial transformador de 

um trabalho deve ter origem em várias fontes de escrita: 

_a primeira é a vivência pessoal, isto é o passado e o presente do sujeito escrevente, que pode 

resultar na construção de textos como o diário, a correspondência, a narrativa terapêutica, ou 

seja, todos os textos que solicitam do sujeito escrevente a emoção, a recordação, o afectivo, o 

emocional; 

_a segunda fonte é o imaginário, dando origem a textos como mitos, utopias, construção de 

mundos imaginários, recorrendo a actividades como o sonho, o fantástico, a associação, a 

invenção; 

_a terceira fonte é a do saber, dando origem a textos explicativos, descritivos, argumentativos, 

que resultam de actividades como a observação, a diferenciação, a classificação, os diferentes 

tipos de raciocínio; 

_a quarta e última fonte é a própria linguagem e os textos em si, dando origem à escrita e 

reescrita de textos como jogos formais, recorrendo a actividades de manipulação e 

transformação.   

De acordo com Maya (1979), em sala de aula, quando é desenvolvida a escrita criativa, os 

professores devem ter em conta alguns aspectos, referidos por Condemarin e Chadwick 

(1987): 

_ pelo facto de as crianças poderem desanimar rapidamente nas suas primeiras tentativas de 

escrita, ao invés de o professor valorizar o processo de escrita, corrigindo os erros ortográficos 

e gramática, deverá valorizar o produto final; 

_ é importante que o professor se esforce para manter uma atitude positiva em relação ao 

trabalho dos alunos, criando uma atmosfera em que as crianças se sintam à vontade para se 

expressar livremente; 

_ o professor deve dar a oportunidade de todos os alunos lerem os seus escritos em voz alta, 

uma vez que as crianças gostam de partilhar os seus trabalhos; 

_ às crianças que preferem o anonimato nas primeiras tentativas de escritos, tentar não as 

pressionar; 

_ incentivar e ter paciência com as crianças que são mais lentas a escrever, uma vez que 

podem demorar mais tempo a motivar-se pela escrita; 

_ compreender que cada criança tem o seu estilo próprio de escrita, não impondo que todas 

tenham o mesmo padrão; 

_ motivar as crianças para a escrita atribuindo um público específico ou um objectivo para a 

sua escrita, uma vez que, desta forma, tenderão a melhorar a sua qualidade;  

_ os temas dos escritos sugeridos pelo professor devem ser suficientemente abertos, dando 

liberdade necessária aos alunos para criar e experimentar; 

_ proporcionar um conjunto de actividades de escrita que estimulem a imaginação e 

criatividade, enquanto são desenvolvidas destrezas de leitura e pensamento; 

_ avaliar os escritos para diagnosticar as dificuldades dos alunos; 
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_ realizar diariamente actividades de escrita criativa, comunicando com frequência com os 

alunos através da escrita; 

_ estimular e aproveitar as actividades espontâneas de escrita: dedicatórias, mensagens, etc;  

_ pedir a colaboração dos pais para que realizem com os filhos actividades de escrita como 

diversão; 

_ tal como em sala de aula, os pais devem valorizar e estimular a escrita criativa dos filhos, não 

criticando à partida a sua forma; 

_ não levar os escritos produzidos pelas crianças para um arquivo, mas dar-lhe uma utilidade, 

mostrá-los, uma vez que estas se mostram muito motivadas quando se vêem como autores e 

editores.  

A criatividade leva ainda ao estabelecimento de uma relação entre a linguagem verbal e outras 

linguagens criativas de um ponto de vista integrador. Barbeiro (1999) refere que para 

aprofundar os objectivos a atingir nestas diferentes dimensões, é necessária a acção orientada 

de alguns factores como o papel do professor, a autonomia do aluno, o lugar da avaliação, a 

possibilidade de reformulação e a relação entre leitura e escrita. 

Tal como anteriormente referido, o papel do professor no acompanhamento do aluno enquanto 

escritor, da relação que vai construindo com a escrita, do seu envolvimento com as tarefas de 

escrita, constituem, de acordo com Graves (1984), citado por Barbeiro (1999), um papel 

fundamental no processo de aprendizagem da escrita. O professor neste processo diferenciado 

e complexo, o professor deve ficar atento e participar em todas as fases do processo e não 

apenas na avaliação do produto final (Barbeiro, 1999). Graves (1984) propõe o diálogo como 

forma de acompanhamento do processo de escrita de um texto. “Teachers using this method 

help students by initiating brief individual conferences during the processo f writing, rather than 

by assigning topics in advance of writing and making extensive corrections after the writing is 

finished. (...) The teacher works with the student through a series of drafts, giving guidance 

appropriate to the stage through wich the writer is passing.” (Graves, 1984, p.70; cit in Barbeiro, 

1999, p.77). 

Graves acrescenta ainda que o professor deve ele próprio escrever, de modo a 

consciencializar-se melhor de todo o processo de escrita (Barbeiro, op cit).  

Relativamente à correcção, esta constitui uma parte fundamental do trabalho sobre a 

expressão escrita. Pretende-se que conduza a uma reflexão sobre as características da 

linguagem presente no texto, sobre a organização textual, consideração de novas perspectivas 

e alternativas linguísticas e ainda o desenvolvimento de domínios linguísticos específicos, em 

que os alunos apresentaram mais dificuldades (Barbeiro, op cit).  

Quanto à avaliação que incide sobre os textos escritos, deve encontrar-se em ligação com o 

nível cognitivo das crianças, uma vez que este condiciona o seu desempenho em 

determinados géneros ou estilos. Deve ainda ter em conta os objectivos ou finalidades do 

texto, os requisitos do género textual em que se insere, etc.    
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2.7. Jogos Criativos 
O jogo criativo constitui um meio de conquistar os alunos e de os incentivar para a prática da 

escrita criativa. O jogo pode não só ser apresentado aos alunos já pronto como também pode 

intervir no seu processo de construção, com a orientação e supervisão do professor. De acordo 

com Barbeiro (1999) as componentes de competição, cooperação, objectivos, etc., não 

constituem os únicos elementos do jogo. Citando Eigen e Wingler (1989), Barbeiro (op cit) 

refere que o conceito de jogo é mais lato e pode ser visto em resultado da conjugação de dois 

elementos essenciais: o acaso e as regras. A interacção entre estes dois elementos pode 

alargar-se às próprias formas de expressão, isto é, desloca-se dos conhecimentos ou técnicas 

do jogador para o texto que o jogo permite criar com a linguagem. A linguagem encontra-se 

não apenas como reguladora do jogo ou como objecto de conhecimento, mas por meio da 

nova dimensão de produto criado (Barbeiro, op cit).  

Em situação de jogos criativos no domínio da língua, os jogadores deparam-se com as 

exigências do próprio jogo relativas ao conhecimento gramatical. A articulação entre o jogo 

criativo e o estudo das unidades e relações da língua (letra, sílaba, palavra, estruturas frásicas, 

etc) pode ser feita mediante vertentes (Barbeiro, op cit) como: 

_ Imposição de exigências linguísticas (as imposições, enquanto regras do jogo, incidem sobre 

as unidades linguísticas que os jogadores poderão utilizar na criação textual); 

_ A criação do relevo linguístico (as regras têm como objectivo a criação de um texto que 

evidencie características da língua, colocando em relevo determinadas unidades e relações); 

_ A (re)criação da linguagem (por exemplo, criação de palavras inventadas). 

Como refere Rodari (1982) e Norton (2001), se atirarmos uma pedra no charco, o movimento 

de ondas concêntricas provocado, faria mexer o lodo quieto e surgiriam muitos objectos 

esquecidos há muito tempo no fundo. Da mesma forma, uma palavra lançada na mente por 

acaso provoca uma infinidade de reacções em cadeia surgindo recordações, analogias e 

sonhos.  

Condmarin e Chadwick (1987), dão algumas sugestões para estimular a escrita criativa, como 

completar parágrafos incompletos, acrósticos, mímica, escrita em dupla, listas de palavras, 

trava-línguas, entre outros.  

Rodari (1982) na sua “Gramática da Fantasia” apresenta uma série de actividades para o 

desenvolvimento da escrita criativa, sendo algumas delas dedicadas a trabalhar os contos 

populares de Perrault, Andersen, Collodi e Grimm.  

Um exemplo de jogo proposto por Rodari: “errando as histórias”. Como o próprio nome indica, 

trata-se de alterar aspectos, como o contexto, as personagens ou o local de acção de uma 

história conhecida. Ou seja, em vez de termos o Capuchinho do Vermelho ir a casa da 

avozinha, passamos a ter o Capuchinho Amarelo a ir a casa da tia. As personagens das 

histórias representam referenciais, apresentam uma sequência lógica e exacta, que se prende 

com a surpresa, o medo e a gratificação. Desta forma, este tipo de jogo deve ser proposto às 

crianças quando estas têm maturidade suficiente para o compreender, uma vez que se altera o 

seu mundo conhecido. No entanto, quando as personagens das histórias tradicionais já não 
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tiverem muito para lhes dizer, são capazes de aceitar as mudanças na história, numa 

perspectiva de reconstrução e renovação da mesma, o que significa que podem novamente 

ficar motivadas pelo jogo e pela história. De outro ponto de vista, esta actividade poderá ajudar 

a criança a perder alguns medos das personagens imaginárias e do que elas representam (o 

mal), como a bruxa, o lobo mau, o dragão, uma vez que pode alterar-se as características das 

personagens ridicularizando-as. Por outro lado, as crianças participantes, sem o saberem 

claramente, fazem uma análise do conto, quando decompõem e recompõem a história, 

procurando construir uma alternativa em determinados pontos. 

Uma actividade semelhante a esta mas com uma viragem premeditada e mais orgânica do 

tema dos contos é “Os contos ao contrário”. Esta técnica fornece um pensamento-guia, em que 

o produto final será parcial ou radicalmente diferente do original, tendo em conta se foi aplicada 

a viragem a um ou mais elementos do conto dado. Recorrendo ao exemplo da história do 

Capuchinho Vermelho, o lobo desempenha o papel de bom e o Capuchinho de mau. Por outro 

lado, pode acontecer também um conto totalmente novo, desenvolvido autonomamente numa 

direcção completamente diferente.   

Pode desenvolver-se também uma outra actividade, a que Rodari dá o nome de “Capuchinho 

Vermelho e helicóptero”, onde a uma série de palavras-chave que remetem para uma 

determinada história que os alunos já conhecem, acrescenta-se uma outra palavra que não 

tem qualquer ligação com o contexto. Desta forma, o professor pode verificar a capacidade que 

os alunos têm de reagir a um elemento novo inserido num contexto já conhecido e a forma 

como irão reconstruir a história com este elemento novo. Este autor refere que esta oposição 

de temas tem a forma de “binómio fantástico”. De um lado uma série de palavras que remetem 

para um contexto conhecido e que se comportam como um conjunto, do outro uma única 

palavra fora do contexto. 

Uma actividade diferente caracteriza-se por, mesmo depois do conto acabado, existir a 

possibilidade de uma continuação: “O que aconteceu depois”. O ponto fulcral do jogo consiste, 

novamente na análise do conto, jogando-se com as estruturas, com o sistema de organização, 

privilegiando um dos temas sobre os outros. Existe novamente o “binómio fantástico” que 

regula o desenvolvimento de uma nova história, onde de um lado existe a história tradicional e 

do outro um tema para a sua continuação.  

Um outro exemplo de jogo proposto é a “Salada de Contos”. Caracteriza-se por misturar 

personagens de contos diferentes na mesma história. As personagens que estavam fechadas 

dentro de uma história, ganham vida novamente e parecem voltar a germinar. O “binómio 

fantástico” que rege este jogo é semelhante aos “Contos ao contrário”, mas desta vez em cada 

um dos lados estão nomes próprios, representativos de cada personagem.  

Rodari propõe um jogo mais complexo: “Contos em decalque”. A partir de um conto velho 

obtém-se um conto novo, transferindo algumas características de reconhecimento ou 

desenvolvendo um conto totalmente novo. A partir de um conto, reduz-se à sua pura trama de 

acção e às suas relações internas (A Gata Borralheira vive com a madrasta e as meias-irmãs 

(Rodari, 1982: 87)), em seguida reduz-se posteriormente a trama a uma pura expressão 
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abstracta (A vive em casa de B e mantém uma relação diferente com C e D que também lá 

vivem (op cit)), e por fim dá-se à expressão abstracta uma nova interpretação (Delfina é uma 

parente pobre a senhora Notabilis, proprietária de uma tinturaria em Modena e mãe de duas 

delambidas estudantes liceais (op cit)). O momento essencial do decalque é a análise do conto. 

Análise que vai do concreto ao abstracto e volta ao concreto.  

A possibilidade do desenvolvimento deste e de outros jogos nasce da própria natureza do 

conto, da sua estrutura, que foi estudada e caracterizada por Vladimir Propp. 

Norton (2001) apresenta igualmente uma série de actividades de estimulação da escrita 

criativa, direccionadas para a escrita de um conto assente na estrutura dos contos russos 

estudada por Vladimir Propp (1928).  

Propp define como critério para segmentar o conto em unidades mínimas, a acção das 

personagens. Esta acção integra-se na trama principal da história mas é independente da 

personagem que a realiza ou da forma como a realiza. Uma personagem pode exercer várias 

funções assim como uma função pode ser exercida por várias personagens. Propp (1992, p.60) 

define função como a “acção de uma personagem, definida do ponto de vista da sua 

significação no desenrolar da intriga.” Desta forma o autor descobre e enquadra as acções das 

personagens em 31 funções, que se desenrolam sucessivamente segundo uma ordem 

inalterável. São elas (Rodari; 1982): 

1) afastamento 

2) interdição 

3) transgressão 

4) interrogação 

5) informação 

6) engano 

7) cumplicidade 

8) malfeitoria 

9) mediação 

10) consenso do herói 

11) partida do herói 

12) herói posto à prova pelo doador 

13) reacção do herói 

14) recepção do objecto mágico 

15) deslocação do herói 

16) combate entre herói e antagonista 

17) o herói marcado 

18) vitória sobre o antagonista 

19) reparação da desgraça ou falta inicial 

20) volta do herói 

21) sua perseguição 

22) o herói salva-se 
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23) o herói chega incógnito a casa 

24) pretensões do falso herói 

25) ao herói é imposta uma tarefa difícil 

26) cumprimento da tarefa 

27) reconhecimento do herói 

28) desmascaramento do falso herói ou antagonista 

29) transfiguração do herói 

30)  punição do antagonista 

31) casamento do herói 

 

Apesar de Propp delinear estas 31 funções presentes nos contos russos, esclarece que nem 

todos os contos manifestam necessariamente todas as funções; no entanto a ordem da sua 

manifestação não sofre alterações. Rodari (1982) acrescenta que nem em todos os contos 

estão presentes todas as funções, verificando-se saltos, acrescentos e sínteses, que no 

entanto não contradizem a linha geral.  

Propp define então dois modelos principais na articulação das funções: um modelo assente no 

combate contra o agressor e a vitória do herói, e outro modelo caracterizado pela existência de 

uma tarefa difícil e seu cumprimento. Divide as personagens em sete tipos ou sete esferas de 

acção: agressor (figura má que é sempre vencida pelo herói), doador (aparece para ajudar o 

herói oferecendo-lhe um objecto mágico que o ajudará a ultrapassar os perigos), auxiliar 

(amigo que ajudará o herói), princesa e seu pai (a princesa é boa bonita e casadoira, não tendo 

um papel muito relevante, o seu pai representa a ordem social ameaçada pelo adversário), 

mandatário (manda o herói procurar o adversário), herói (figura boa) e o falso herói (rival do 

herói, é desmascarado no fim).  
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CAPÍTULO 3: INTERNET, WEBQUESTS E APRENDIZAGEM 
 
3.1. Nota introdutória 
A Internet constitui-se hoje como uma ferramenta capaz de ajudar os alunos no seu processo 

de aprendizagem. Estando presente na grande maioria das escolas, pode - e segundo a nossa 

opinião - deve ser uma mais valia a utilizar pelos professores para a construção de materiais e 

recursos na sala de aula, uma vez que cada vez mais o computador e a Internet se apresentam 

como um instrumento de fácil e comum utilização pelas crianças, não deixando de ser 

atractivo. As WebQuests caracterizam-se por serem uma actividade estruturada na Internet, 

com objectivos próprios, conducentes a uma aprendizagem crítica e criativa sobre 

determinados conteúdos.  

Neste capítulo abordaremos a importância da presença da Internet na sala de aula, fazendo 

uma abordagem sucinta sobre as principais actividades que se podem construir recorrendo à 

Internet, focalizando-nos por fim nas Aventuras na Web, WebQuests. 

Sobre as WebQuests abordaremos as etapas para o seu planeamento e construção, 

componentes e avaliação. Finalmente enquadraremos as WebQuests nas Dimensões de 

Aprendizagem, sendo as Dimensões 3 (alargamento e aperfeiçoamento do conhecimento) 4 

(aprendizagens significativas) e 5 (hábitos de pensamento produtivos), como referimos na 

página 20, no ponto 2.7. deste capítulo, as que se relacionam com o tipo de actividades que se 

podem enquadrar nas WebQuests.  

Surgem ainda a Taxionomia de Bloom e a Taxionomia SOLO (Structure of the Observed 

Learning Outcome). Enquanto que a Taxionomia de Bloom se baseia no comportamento 

esperado dos alunos, expresso no modo de agir e de pensar, após determinada abordagem de 

conteúdo em sala de aula, a Taxionomia SOLO preocupa-se com o desempenho dos alunos 

num momento específico. 

 

3.2. A importância da integração da Internet na sala de aula 
Como a religião ou a política, a Internet é suficientemente abrangente para englobar todos os 

gostos e preferências dos seus utilizadores. É, precisamente, esta abrangência que permite 

aos professores encontrar respostas para o processo de ensino-aprendizagem, tanto ao nível 

dos conhecimentos científicos, como das referências bibliográficas ou conteúdos didácticos. À 

diversidade das necessidades existentes no processo de ensino, pode corresponder a 

diversidade de recursos existentes na Internet. Estes recursos apresentam características 

bastante diferentes, ao nível do formato de apresentação (riqueza, autenticidade) e ao modo de 

utilização (interactividade, rapidez de acesso, constante actualização), que tornam a Internet 

uma ferramenta atractiva, funcional e actual. Estas características apresentam-se como 

vantagens para a integração da Internet na sala de aula, por professores e alunos. 

Apesar de se encontrarem múltiplas justificações para a introdução da Internet na sala de aula, 

não significa que não existam mitos à sua volta, sendo um dos mais recorrentes, tal como 

March (1998) refere, a associação da Internet ao conceito de uma grande enciclopédia 
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mundial. Este conceito pode ser erróneo, uma vez que existem grandes diferenças entre os 

dois tipos de suporte de informação. Por exemplo, enquanto na enciclopédia os conceitos 

estão organizados alfabeticamente, por tema, por categorias, na Internet existe um excesso de 

informação que impossibilita uma organização sistemática de toda a informação. Esta 

“desorganização” de informação disponível na Internet provém da quantidade incontrolável de 

informação disponível, que todos os dias vai crescendo. Esta característica da Internet pode 

constituir uma desvantagem para um utilizador inexperiente (um aluno, por exemplo), uma vez 

que poderá perder muito tempo à procura de uma informação se não tiver uma orientação 

prévia de um utilizador mais experiente (um professor, por exemplo). Há ainda outra diferença: 

se a informação na enciclopédia é produzida por especialistas, na Internet qualquer pessoa 

pode disponibilizar informação, sem que esta seja filtrada relativamente à sua fidelidade, o que 

pode constituir uma desvantagem para um aluno em sala de aula, uma vez que possivelmente 

ainda não terá a capacidade de fazer a filtragem da informação. No entanto, a Internet tem 

também vantagens relativamente à enciclopédia. A Internet possibilita ter, na sala de aula, 

acesso a múltiplos conteúdos de diversa natureza e de diversas nacionalidades. A enorme 

quantidade de conteúdos disponíveis na Internet oferece a possibilidade de cada utilizador 

encontrar uma resposta para aquilo que procura. 

Para além da disponibilização de informação, a Internet tem outras potencialidades que a 

enriquecem e a tornam uma ferramenta importante na sala de aula. Ela permite partilhar ideias 

(comunicar) e trabalhar colaborativamente, construindo comunidades de aprendizagem.  

 

3.3. Actividades Estruturadas na Internet 
De acordo com March (2001), a partir dos recursos disponibilizados na Internet podem criar-se 

diversos tipos de actividades. 

 
Fig. 4- Esquema de actividades estruturadas na Internet 

Fonte: http://www.ozline.com/learning/theory.html, consultado a 9 de Janeiro de 2005 
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3.3.1. Topic Hotlist 
Caracteriza-se por ser uma lista de sítios na Internet seleccionados de acordo com 

determinado objectivo. Numa actividade pedagógica, podem servir de recursos a utilizar pelos 

alunos para resolver determinada actividade explicada pelo professor anteriormente.  

 

3.3.2 Multimedia Scrapbook 
Tal como o Topic Hotlist, caracteriza-se por ser uma lista de sítios na Internet escolhidos pelo 

professor de acordo com determinado objectivo. No entanto são seleccionados e utilizados 

pelos alunos de acordo com aquilo que consideram importante. São organizados em categorias 

como por exemplo vídeos, mapas, fotografias, músicas, etc. Os alunos copiam ou guardam 

esta informação, criando diversos formatos: newsletter, apresentação em slides, página na 

Internet, etc. 

 

3.3.3. Treasure Hunt 
Caracteriza-se por ser constituída por uma lista de páginas na Internet que disponibiliza 

diversos tipos de informação, essencial para a construção e consolidação de conhecimento. 

Contém uma questão chave para cada página da Internet seleccionada e uma questão final 

que permite aos alunos sintetizarem toda a informação recolhida até então. 

 

3.3.4. Subject Sampler 
É constituído por um conjunto de sítios na Internet, onde os alunos são levados a dar a sua 

opinião sobre determinado assunto, relacionando novos conteúdos com conhecimentos que já 

possuíam sobre o mesmo. Esta actividade desenvolve o potencial interesse que os alunos 

possam ter sobre determinado assunto, onde a sua opinião pessoal é importante.   

 

3.3.5. WebQuests  
Caracterizam-se por um trabalho de investigação orientada, onde é apresentada uma tarefa 

para resolver em grupo e onde são disponibilizados recursos na Internet que ajudam a resolver 

a tarefa dada. Esta actividade requer um nível de pensamento elevado, tornando-se 

interessante divulgar os trabalhos produzidos para além da turma, junto dos especialistas na 

matéria.  

Tendo em conta estas características escolhemos as WebQuests como estratégia principal 

para atingir o objectivo a que nos propusemos neste trabalho de investigação. 

 
3.4 WebQuests – Uma Aventura na Web   
A utilização de um recurso como a Internet permite uma aprendizagem activa, centrada no 

aluno, onde este procura a solução para os problemas propostos. As WebQuests, mais do que 

disponibilizarem problemas para os alunos resolverem, organizam os recursos e as 
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actividades. “Webquests can help you facilitate this shift and provide students with skills they 

need to navigate, rather than surf, the web (March, 2001)1. 

A WebQuest, Aventura na Web, conceito criado em 1995 por Bernie Dodge com a colaboração 

de Tom March, na Universidade de San Diego, foi desenvolvida com o objectivo de ajudar os 

professores a integrar as potencialidades da Internet na sala de aula. Segundo Dodge (1997)2 

“A WebQuest is an inquiry-oriented activity in which some or all of the information that learners 

interact with comes from resources on the internet, optionally supplemented with 

videoconferencing.”  

A duração das actividades propostas na WebQuest depende do seu grau de complexidade. 

Assim Dodge (op cit) considera que podem existir WebQuests de curta duração (short term 

WebQuest) e de longa duração (long term WebQuest). As de curta duração têm um período de 

duração entre uma a três aulas e, de acordo com as dimensões de aprendizagem de Marzano 

(1992), explicitadas na página 20, no ponto 2.7. deste capítulo, centram-se na aquisição e 

integração de conhecimento (dimensão 2). As de longa duração podem durar de uma semana 

a um mês e, de acordo com o mesmo autor, têm por objectivo alargar e refinar conhecimento 

(dimensão 3).   

De acordo com March (2001), as vantagens das WebQuests giram em torno de vários pólos: 

motivação e autenticidade, desenvolvimento de habilidades de pensamento e ainda 

aprendizagem cooperativa. 

Quanto à motivação, as WebQuests utilizam estratégias que despertam a motivação no aluno. 

Primeiro lançam uma questão central que necessita de ser resolvida, de seguida os alunos são 

levados a colocar hipóteses, a problematizar e são fornecidos recursos reais para os alunos 

utilizarem, isto é, ao invés de estes consultarem livros, revistas, etc, os alunos podem aceder a 

conteúdos actualizados de especialistas, contactar com peritos, participar em fóruns da área, 

entre outras coisas. Por último os alunos podem publicar o resultado do seu trabalho, enviá-lo 

para alguém ou apresentá-lo a um público.  

As questões que são colocadas aos alunos exigem um nível de pensamento elevado. Para 

resolverem as questões não basta copiar a informação pesquisada, é necessário que os alunos 

a compreendam e a transformem num tipo de informação diferente, por exemplo o 

levantamento de uma hipótese, a resolução um problema, a elaboração de uma solução, etc.    

Para facilitar este processo, que exige uma capacidade cognitiva elevada, a WebQuest divide-

se em tarefas que integram um conjunto de actividades que levam os alunos a resolverem a 

tarefa principal. Em cada uma das actividades é fornecido um número elevado de recursos e 

fontes que permitem ao aluno não só compreender e estabelecer uma correspondência com 

conhecimentos que já possuía, como também reconstruir o seu conhecimento, que vai sendo 

refinado à medida que vai tendo novos contactos com esse assunto em situações futuras. 

                                                 
1 http://www.ozline.com/learning/theory.html, consultado a 9 de Janeiro de 2005 
 
2 http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html, consultado a 11 de Junho de 2004 
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Como os assuntos tratados nas WebQuests são por vezes abrangentes, torna-se mais fácil a 

sua resolução em grupo, uma vez que cada aluno não tem conhecimento pormenorizado de 

todos os aspectos estudados na WebQuest. No entanto, obtém o conhecimento geral e 

aprofundado da temática que lhe é proporcionado ao longo da sua utilização e ainda através do 

contacto com os restantes elementos do grupo de trabalho. No caso de existirem diferentes 

grupos a trabalhar na WebQuest dentro da mesma sala de aula, é interessante verificar como 

cada grupo resolve a tarefa proposta, sendo também interessante ver como o trabalho 

individual de cada elemento do grupo contribui para um trabalho final rico e diferenciado. 

 

3.5. Planeamento e construção de uma WebQuest 
Segundo Dodge (2002), para se construir uma WebQuest, devem seguir-se as 5 etapas 

seguintes:  

 

Select a Topic 

Appropriate 

 for WebQuests 

 

Select a Design 

 

Describe How Learners  

Will Be Evaluated 

 

Design the Proccess 

 

Polish & Prettify 

 

Fig. 5- The WebQuest Design Process – Bernie Dodge 

Fonte: http://webquest.sdsu.edu/designsteps/index.html, consultado a 22 de Junho de 2004 

 

 

a) Seleccionar um tópico apropriado às WebQuests – o tema seleccionado deve ser difícil para 

o professor ensinar num esquema de aula tradicional, sendo mais fácil de ensinar se o 

professor recorrer às potencialidades da Internet. 

b) Seleccionar o Design_ esquematizam-se os conteúdos e a forma de os apresentar e 

constrói-se a WebQuest em programas apropriados como Dreamweaver, FrontPage, etc. 

c) Descrever como os alunos serão avaliados_  são definidos os parâmetros que vão servir 

para avaliação dos alunos.    

d) Conceber o Processo_ escolhe-se toda a informação e recursos necessários para que os 

alunos possam realizar a tarefa. 
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f) Polir e Alindar_ depois de toda a estrutura estar elaborada, complementar com os elementos 

gráficos mais adequados. 

Esta estrutura não é necessariamente linear. Pode haver a necessidade de recuar, avançar ou 

refazer alguma etapa. 

Para March (1998), o processo de desenvolvimento de uma WebQuest esquematiza-se da 

seguinte forma: 

 
Fig. 6- The WebQuest Design Process – Tom March 

Fonte: http://www.ozline.com/webquests/design.html, consultado a 9 de Janeiro de 2005 

 

3.5.1. Explorar as possibilidades 

Segundo este autor, um tema torna-se relevante para construir uma WebQuest quando possui 

alguma complexidade que possibilite o relacionamento com outros sub-temas (seleccionar e 

decompor o tópico). Por outro lado, através da observação e da experiência, o professor 

consegue verificar quais os temas que tem mais dificuldade em explorar na sala de aula, sendo 

a WebQuest uma potencial actividade que pode resolver essa situação (identificar os iatos de 

aprendizagem). Quando se está na fase da escolha do tema é também necessário fazer uma 
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recolha dos conteúdos disponíveis na Internet que podem servir de recursos para resolver a 

questão exposta na WebQuest (inventário de recursos). Tendo em conta estas variáveis, cabe 

ao autor da WebQuest tomar uma decisão (fazer emergir o problema) 

A pergunta que se coloca é: será que temos o que é necessário para construir uma 

WebQuest? Para responder positivamente a esta questão é necessário ter em atenção as 

seguintes questões: 

_O tema possui pertinência curricular suficiente para o esforço exigido na construção de uma 

WebQuest? 

_ O potencial nível de esforço cognitivo exigido aos alunos é o mais adequado? 

_ De entre as várias estratégias existentes, a WebQuest é a mais adequada? 

_ Os recursos escolhidos são os mais vantajosos e eficazes? 

_ Os recursos disponibilizados na Internet são tão diversificados que a sua utilização é 

justificada? 

_ A questão de partida desperta a curiosidade a pessoas fora do meio escolar? 

_ A pergunta permite uma resposta aberta à interpretação, argumentação e levantamento de 

hipóteses?  

 

3.5.2. Concepção para o sucesso 

Nesta segunda etapa procura-se garantir que existam todas as partes estruturantes da 

WebQuest antes de as juntar e colocá-las on-line. O seu objectivo é confrontar todas as 

actividades passíveis de serem realizadas pelos alunos para a construção de novo 

conhecimento (transformações de brainstorming). Para melhor compreensão deste processo 

que será realizado pelos alunos, Dodge (s.d) citado por March (op cit) dá o exemplo de 3 

caixas: a primeira designa-a por inputs de aprendizagem, a terceira por produtos de 

aprendizagem e a caixa do meio designa-a por transformações.   

Um outro aspecto que também deve caracterizar a WebQuest e que não pode deixar de ser 

equacionado nesta fase de planeamento, é permitir que os alunos contactem peritos, outras 

pessoas com interesses em comum ou mesmo os autores de determinados sítios consultados 

na Internet (identificar feedback do mundo real), podendo trocar opiniões sobre determinada 

hipótese levantada por eles.    

Para além de recolher todos os recursos passíveis de serem utilizados pelos alunos, é 

necessário organizá-los de forma a ser facilmente visível para que assuntos remetem 

(classificar as hiperligações por papéis/atributos).  

Por último, é necessário planear a tarefa em si (tarefa de aprendizagem), isto é de que forma 

os alunos vão materializar o resultado da sua aprendizagem, podendo fazer-se uma 

apresentação em power point, criar uma página web, entre outros. Este é o aspecto decisivo 

desta fase do processo de construção de uma WebQuest. Para que fique concluída é 

necessário responder afirmativamente a algumas questões, tais como: 

 _ O nível de conhecimento a atingir pelos alunos está especificamente identificado? 

_ A tecnologia, o tempo e os recursos para solucionar a tarefa escolhida estão garantidos? 
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_ Existem recursos suficientes na Internet para a resolução da tarefa? 

_ A tarefa proposta enquadra-se numa temática da vida real?  

Se se obtiver uma resposta positiva a todas estas interrogações, então deve passar-se para a 

terceira e última fase da construção da WebQuest. 

 

3.5.3. Criar a WebQuest 

Esta última fase será talvez a mais simples. Depois de reunidos e pensados todos os 

elementos a ter em conta na WebQuest, é necessário agora organizá-los de modo coerente. 

Com a ajuda de programas como o Microsoft Front Page, Macromedia Dreamweaver, ou 

outros, é possível construir facilmente uma WebQuest (escrever a página Web). É necessário 

fazê-lo de modo a motivar os alunos para a sua utilização, envolvendo-os, nomeadamente 

através da elaboração de uma introdução aliciante que naturalmente desperte a sua 

curiosidade e os leve a interessar-se pela tarefa que será resolvida recorrendo aos recursos 

escolhidos (envolver os alunos). No final pretende-se que os alunos tenham atingido um nível 

de conhecimento elevado, já que se mostraram capazes de transformar informação lida e 

estudada, apropriando-se de novo conhecimento (raciocínio andaimado). Finalmente a 

WebQuest é implementada e avaliada. 

 

3.6. Avaliação da WebQuest 
A avaliação da WebQuest, segundo Dodge et al (2001), deve abordar a estética geral da 

WebQuest (introdução, tarefa, processo, recursos e avaliação) e os aspectos estéticos da 

página web que se apresentam nas tabelas seguintes: 

 

Categorias Fase inicial Em desenvolvimento WQ terminada Pontos 

Componente estética da WQ 
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Componente 
visual 

0 pontos 
  
Há poucos ou 
nenhuns 
elementos 
gráficos. 
  
ou 
  
A cor é berrante 
e/ou as 
variações 
tipográficas são 
utilizadas com 
exagero, 
afectando a 
legibilidade.  
   
   
  

2 pontos 
  
Por vezes, mas não 
sempre, os 
elementos gráficos 
contribuem para 
compreender os 
conceitos, ideias e 
relações.  
Há alguma variação 
no tamanho da fonte, 
cor e layout. 
  
  
  
  
  
   
   
  

4 pontos 
  
Os elementos 
gráficos utilizados 
contribuem para a 
compreensão de 
conceitos, ideias e 
relações. 
Diferenças de 
tamanho e de cor 
são bem usadas e 
com consistência. 
  
Verificar na lista 
dos Fine Points. 
  
  

 

Navegação 

0 pontos 
  
Percorrer a WQ 
é confuso e 
foge às 
convenções das 
páginas web. 
Não se 
encontram as 
páginas com 
facilidade e/ou o 
retorno não é 
claro. 
  

2 pontos 
  
Há alguns lugares 
onde o utilizador se 
sente perdido e não 
sabe para onde ir a 
seguir. 
  
  
  
  
  
  
  

4 pontos 
  
A navegação é 
praticamente 
intuitiva. O 
utilizador sabe 
onde está a 
informação e 
como aceder a 
ela. 
  
  
  
  
  

 

Aspectos 
técnicos 
(mecânicos) 

0 pontos 
  
Há mais do que 
5 ligações que 
já não se 
estabelecem, 
faltam imagens, 
tabelas mal 
dimensionadas 
ou erros. 

1 ponto 
  
Há algumas ligações 
que já não se 
estabelecem, faltam 
imagens, tabelas mal 
dimensionadas ou 
erros. 
  
  

2 pontos 
  
Não há problemas 
técnicos. 
  
v. a lista dos Fine 
points 
  
  
  

 

Introdução 
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Motivação 
temática 

0 pontos 
  
A introdução é 
puramente 
factual, sem 
apelar à 
relevância da 
temática ou à 
sua importância 
social 
  
ou 
  
O cenário 
apresentado 
está adulterado 
e não respeita a 
literacia dos 
media. 
  

1 ponto 
  
A introdução 
relaciona-se com os 
interesses dos 
alunos e/ou descreve 
uma questão  ou 
problema 
constrangedor. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 pontos 
  
A introdução atrai 
o aluno para a 
WQ ao relacionar-
se com os 
interesses  dos 
alunos  
e/ou  
ao descrever uma 
questão  ou 
problema 
constrangedor ou 
envolvente. 
  
  
  
  
  
  
  

 

Motivação 
cognitiva 

0 pontos 
  
A introdução 
não prepara o 
leitor para o que 
se segue 
ou  
refere o que 
aluno já sabe. 
  
   
  

1 ponto 
  
A introdução faz 
referência ao 
conhecimento prévio 
do aluno e indicia o 
que vai ser a  WQ. 
  
  
  
  

2 pontos 
  
A introdução parte 
dos 
conhecimentos 
prévios dos 
alunos e prepara 
o aluno para a 
temática da WQ 
sugerindo alguns 
aspectos que vão 
ser focados. 

 

Tarefa 

Relação da 
tarefa com o 
que é 
habitual 
(standards) 

0 pontos 
  
A tarefa não se 
relaciona com o 
que é habitual. 
  
  
  
  
  
  
  

2 pontos 
  
A tarefa relaciona-se 
com o que é habitual 
mas não está 
directamente  
relacionada com o 
que os alunos devem 
saber e com o que 
são capazes de  
fazer. 
  

4 pontos 
  
A tarefa relaciona-
se com o que é 
habitual e está 
directamente  
relacionada com o 
que os alunos 
devem saber e 
com o que são 
capazes de  fazer. 

 

Nível 
cognitivo da 
tarefa 

0 pontos 
  
A tarefa requer 
simplesmente 
compreender  
ou contar a 
informação 
encontrada nas 
páginas web e 

3 pontos 
  
A tarefa é exequível 
mas é pouco 
significativa para a 
vida dos alunos.  
Requer análise e/ou 
conjugar informação 
de diferentes fontes. 

6 pontos 
  
A tarefa é 
exequível e 
envolvente, 
levando a uma 
reflexão que 
ultrapassa a 
compreensão. 
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responder a 
questões 
factuais. 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Requer a síntese 
de informação 
proveniente de 
diferentes fontes 
e/ou a tomada de 
posição  
e/ou fazer uma 
generalização ou 
um produto 
criativo.  
   
  

Processo 

Clareza do 
processo 

0 pontos 
  
O processo não 
está claramente 
descrito. Os 
alunos não 
percebem 
exactamente o 
que fazer. 
  
  

2 pontos 
  
Algumas indicações 
são dadas, mas falta 
informação. 
Os alunos podem 
ficar confusos. 
  
  
  
  
  

4 pontos 
  
Cada etapa está 
perfeitamente 
descrita. 
Os alunos 
percebem 
exactamente o 
que fazer em 
cada etapa do 
processo.  
  

 

Estrutura do 
processo 

0 pontos 
  
O processo 
carece de 
estratégias ou 
de ferramentas 
necessárias 
para os alunos 
adquirirem o 
conhecimento 
necessário para 
realizarem a 
tarefa. 
  
As actividades 
são pouco 
significativas 
entre elas e/ou 
para completar 
a tarefa.  
   
   
   
  

3 pontos 
  
As estratégias e as 
ferramentas inseridas 
no processo são 
insuficientes para 
assegurarem que os 
alunos adquiram o 
conhecimento 
necessário para 
realizarem a tarefa. 
  
Algumas das 
actividades não se 
relacionam 
directamente com a 
realização da tarefa. 
   
   
   
   
   
  

6 pontos 
  
O processo 
apresenta 
estratégias e 
ferramentas para 
aceder e adquirir 
conhecimento 
para realizar as 
tarefas. 
  
As actividades 
estão 
relacionadas e 
concebidas de 
forma a 
conduzirem o 
aluno da 
aquisição do 
conhecimento até 
a um nível  de 
reflexão sobre o 
mesmo (higher 
level thinking). 
  

 

Riqueza do 
processo 

0 pontos 
  
Poucas etapas, 
não atribuição 
de papéis 
específicos. 
  
  

1 ponto 
  
São atribuídos 
alguns papéis ou 
tarefas. 
São exigidas 
actividades mais 
complexas. 

2 pontos 
  
Diferentes papéis 
são explicitados 
para ajudar o 
aluno a 
compreender 
diferentes 
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perspectivas e/ou 
a partilhar 
responsabilidade 
na execução das 
tarefas. 

Recursos 

Quantidade 
dos recursos  

0 pontos 
  
Os recursos 
não são 
suficientes para 
os alunos 
realizarem as 
tarefas. 
  
OU 
  
Há demasiados 
recursos para 
os alunos 
verem no tempo 
disponível. 

2 pontos 
  
Há alguma relação 
entre os recursos e a 
informação 
necessária para os 
alunos completarem 
as tarefas. 
Alguns recursos não 
acrescentam nada de 
novo. 
  
  
  
  
  
  

4 pontos 
  
Há uma clara e 
significativa 
relação entre 
todos os recursos 
e a informação 
necessária para 
os alunos 
completarem as 
tarefas. 
Cada recurso tem 
a sua importância. 
  
  

  

Qualidade 
dos recursos 

0 pontos 
  
As ligações 
conduzem os 
alunos a 
informação que 
se encontra 
numa 
enciclopédia.  
   
   
   
   
  

2 pontos 
  
Algumas ligações 
conduzem a 
informação que não 
se  encontra 
habitualmente numa 
aula (!). 
   
   
   
   
   
  

4 pontos 
  
As ligações tiram 
partido da 
qualidade que se 
pode encontrar na 
web. 
  
Fontes variadas 
proporcionam 
informação para 
os alunos 
aprenderem 
profundamente. 

  

Avaliação 

Clareza nos 
critérios de 
avaliação 

0 pontos  
   
Os critérios de 
avaliação não 
estão 
explicitados.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

3 pontos  
  
Os critérios estão 
pelo menos 
parcialmente 
descritos.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

6 pontos  
  
Os critérios de 
avaliação estão 
perfeitamente 
descritos, 
incluindo 
indicadores 
qualitativos e 
quantitativos. 
  
O instrumento de 
avaliação mede o 
que os alunos 
devem saber e o 
que são capazes 
de fazer para 
cumprirem a 
tarefa. 
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Total de 
Pontos       /50 

 
Quadro 2- Componente estética da WebQuest. Carvalho, A. A. A. (2002). WebQuest. 

Fonte- http://www.iep.uminho.pt/aac/diversos/webquest, consultado a 6 de Abril  de 2006 

 

 

Não 
  
?  
   

Sim Aspectos 

      1. Cada linha tem entre 8 e 16 palavras por linha. 
      2. Os parágrafos não excedem as 8 linhas 
      3. As marcas (bullets) e as listas devem ser usadas quando necessário 
      4. No corpo do texto deve usar fontes sem sérifa  

      5. Qualquer alteração na fonte deve ser usada para indicar uma mudança no 
propósito ou fonte da informação 

      6. O nível de leitura do texto é adequado para a audiência 
      7. As únicas palavras sublinhadas constituem hiperligações 
      8. Cada página tem um título significativo na barra do Título 
      9. A transparência é usada em imagens gráficas apropriadamente 
      10. Há um espaço de 2 a 10 pixels entre imagens (graphics) e o texto  
      11. Há um espaço de 2 a 10 pixels entre texto e a tabela  
      12. O fundo não interfere com a legibilidade do texto 

      13. Imagens (graphics) e texto devem ficar lado a lado para economizarem 
espaço, minimizando a utilização do scrolling  

      14. Imagens (graphics) que constituem hiperligações não devem ter um bordo 
colorido à volta 

      15. Imagens (graphics) devem ter um atributo para serem acessíveis aos invisuais
 

Quadro 3- Aspectos estéticos da página web. Carvalho, A. A. A. (2002). WebQuest 

Fonte- http://www.iep.uminho.pt/aac/diversos/webquest, consultado a 6 de Abril de 2006 

 

3.7. Componentes da WebQuest 
Uma Webquest deve ser composta pelos seguintes elementos: uma introdução, uma tarefa, os 

recursos, o processo, os items de avaliação e uma conclusão. 

A introdução, tal como anteriormente referido, deve ser motivadora. Segundo Amorim (2002), a 

motivação deve ser temática, despertando o aluno para o assunto a abordar, e cognitiva, tendo 

em conta os conhecimentos prévios dos alunos, sugerindo aspectos que vão ser focados. Deve 

definir claramente o que se pretende, dando alguma informação sobre a temática. 

A tarefa deve ser exequível e interessante. Dodge (2002)3 sugere 12 tipos de tarefas: 

                                                 
3 http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html, consultado a 3 de Abril de 2006 
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_ Tarefas de reconto_ não se trata de actividades simples de recontar, mas poder-se-á alterar 

algumas palavras bem como o formato de apresentação, utilizando competências como 

resumir, sintetizar, reconstruir, etc. Este tipo de actividade serve também para o aluno ficar a 

conhecer alguma informação de base sobre determinado assunto. “More importantly, a retelling 

task could be used as an interim step to develop background understanding of a topic in 

combination with one of the other task types.” (op cit) 

_ Tarefas de compilação_ neste tipo de actividade os alunos familiarizam-se com determinado 

tema, seleccionando a informação necessária, organizando-a. “Ideally, a compilation task 

familiarizes students with a body of content and provides them with practice in making selection 

choices and explaining them, as well as organizing, chunking, and paraphrasing information 

drawn from a variety of sources in a variety of forms.” (op cit) 

_ Tarefas mistério_ requerem a selecção de informação de diversas fontes (sítios na Internet), 

para resolver uma tarefa que não tem uma resposta óbvia e simples, uma vez que não é 

possível encontrá-la num único sítio.  

_ Tarefas jornalísticas_ requerem a reunião e selecção cuidada de informação de modo a 

construir um trabalho onde determinado assunto seja abordado de todos os pontos de vista. 

“The task involves gathering facts and organizing them into an account within the usual genres 

of news and feature writing” (op cit) 

_ Tarefas de concepção_ os alunos têm que criar um produto ou um plano de acção para 

atingir um objectivo pré-determinado. A tarefa tem um objectivo prático, isto é, é realmente 

necessária para algo. “A WebQuest design task requires learners to create a product or plan of 

action that accomplishes a pre-determined goal and works within specified constraints.” (op cit) 

_ Tarefas de produção criativa_  os alunos têm que criar um produto criativo, seja ele uma 

história, uma canção, uma pintura. Os critérios de avaliação passam pela criatividade do 

produto, assim como pela forma como este foi concebido (qualidade técnica, novidade, 

surpresa, etc). “The evaluation criteria for these tasks would emphasize creativity and self-

expression, as well as criteria specific to the chosen genre.” (op cit) 

_ Tarefas de construção de consensos_ levam os alunos a estudar e procurar todos os pontos 

de vista sobre um determinado assunto, tornando-se importante procurar opiniões de pessoas 

exteriores ao meio escolar. Os alunos devem procurar considerar, articular e conciliar todos os 

pontos de vista, sempre que possível. ”The essence of a consensus building task is the 

requirement that differing viewpoints be articulated, considered, and accomodated where 

possible.” (op cit) 

_ Tarefas de persuasão_ trata-se de tarefas em que os alunos são levados a desenvolver uma 

argumentação para persuadir alguém. Pode ser escrever uma carta, fazer um vídeo 

publicitário, um poster, etc. ”A persuasion task goes beyond a simple retelling by requiring 

students to develop a convincing case that is based on what they've learned.” (op cit) 

_ Tarefas de auto-conhecimento_ os alunos são levados a conhecer-se melhor a si próprios, 

através da reflexão, da análise de questões éticas e morais, definir objectivos a longo prazo, 
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etc. “A well crafted self-knowledge task will compel the learner to answer questions about 

themselves that have no short answers.” (op cit) 

_ Tarefas analíticas_ os alunos têm que analisar atentamente alguns aspectos de determinado 

assunto, identificando semelhanças ou diferenças. “In analytical tasks, learners are asked to 

look closely at one or more things and to find similarities and differences, to figure out the 

implications for those similarities and differences.” (op cit) 

_ Tarefas de avaliação_  são apresentados ao aluno um conjunto de itens que este deve 

organizar, seriar ou até escolher entre diversas opções. “A well designed assignment of this 

type will either: provide a rubric or other set of criteria for making the judgment, or require and 

support learners in creating their own criteria for evaluation.” (op cit) 

_ Tarefas científicas_ os alunos devem colocar hipóteses baseadas no conhecimento que já 

adquiriram, na Internet  ou não; em seguida testam as hipóteses levantadas e finalmente 

descrevem e interpretam os resultados encontrados. “The key to making a successful 

WebQuest of this type is to find questions that can be addressed by the kinds of data available 

online, that are not so arcane that they cannot be related to the standard science curriculum, 

and are not so well known that crunching the numbers becomes an exercise in going through 

the motions.” (op cit) 

Qualquer uma destas tarefas deve ter em atenção o grau de exigência que deve estar 

adaptado à faixa etária dos alunos. Bellafato et al. (2001) sugerem critérios para avaliar o grau 

de exigência de determinada tarefa: 

 

Se a tarefa tiver os seguintes 
elementos...

Então considere as seguintes 
dimensões:

Apresentação oral    
 Colocação da voz; linguagem 
corporal; gramática e pronúncia;    
organização   

Apresentação em PowerPoint ...     Qualidade técnica; estética;   
 gramática e correcção  ortográfica   

Produtos escritos  Gramática e correcção ortográfica; 
organização; formatação 

Produtos criativos  Surpresa; novidade;  
qualidade técnica; adesão às 
convenções do tipo de trabalho  

Colaboração  Cooperação;ter responsabilidade; 
resolver o conflito 

“Design”  Solução efectiva; solução criativa; 
Justificação da solução 

Persuasão Qualidade do argumento; capacidade 
de atrair a audiência;   
organização e sequência 

Análise (científica ou outra) Recolha de dados e análise;   
inferências feitas 

Julgamento  Adequação dos elementos 
considerados; articulação dos 
critérios 

Compilação  Critérios de selecção; organização  
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Jornalismo Exactidão; organização; integralidade 
 

Quadro 4- Critérios para avaliar o grau de exigência de uma WebQuest 

Fonte- http://www.iep.uminho.pt/aac/diversos/webquest/, consultado em 6 de Abril de 2006 

  

Os recursos são um conjunto de fontes de informação imprescindíveis à resolução da tarefa, 

devendo a maior parte estar referenciada, através de hiperligações, na própria WebQuest. A 

natureza destas fontes pode ser sítios na Internet, ligação a peritos em determinado assunto, 

etc. 

O processo descreve o procedimento que os alunos devem seguir para realizar a tarefa. No 

processo, as etapas devem estar claramente descritas, apresentando estratégias que permitam 

realizar a tarefa proposta. O processo deve permitir ao aluno desempenhar diversos papéis, de 

forma a compreender diferentes perspectivas. 

Dodge (1999) propõe 12 itens para o autor da WebQuest ou um colega avaliarem o processo, 

com o objectivo de ir melhorando o processo por forma a alcançar a meta de poder atribuir um 

“sim” a todos os items.  

 

 

 

item Não ? Sim Dimensão

1       
Os papéis dos elementos do grupo estão bem definidos. Está 

especificado o que cada um faz e quando. 

2       Os papéis são adequados à execução da tarefa.

3       
A logística é clara (e.g., está especificado como os grupos serão 

formados) 

4       
Vários recursos ou fontes são identificados para que os alunos 

possam obter a informação necessária. 

5       

É proporcionada orientação para actividades em que os membros 

do grupo interagem ou analisam dados (ou uma fotografia, 

entrevistam um especialista, etc). 

6       
Há orientação específica em como realizar/desempenhar a tarefa 

(por exemplo, sugerem-se estruturas, exemplos ou modelos) 

7       O Processo coincide com a descrição da Tarefa. 

8       Utilize o pronome pessoal em vez da expressão "os alunos" 

9       Adeque o vocabulário ao nível etário dos alunos. 

10       Marcas e listas numeradas substituem longos parágrafos. 

11       As hiperligações (recursos ou fontes) são disponibilizadas à 
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medida que vão sendo necessárias

12       
Quando houver muita informação para determinado papel é 

melhor colocá-la numa página separada. 

 
Quadro 5- Critérios para avaliar o processo na WebQuest 

Fonte - http://www.iep.uminho.pt/aac/diversos/webquest/, consultado a 6 de Abril de 2006 

 

Na avaliação devem indicar-se os parâmetros quantitativos e qualitativos, definidos para a 

avaliação do trabalho produzido pelos alunos. Esta avaliação pode ser em grupo ou individual.  

Na conclusão faz-se uma síntese da experiência, incentivando os alunos para novas 

pesquisas. 

As WebQuests estão disponíveis em vários sítios na Internet, sendo o sítio criado por Bernie 

Dodge “The webquest page” (http://webquest.sdsu.edu) um dos mais consultados, não só pela 

informação que disponibiliza sobre WebQuests como também devido ao grande número de 

WebQuests a que se pode aceder através deste sítio.  

 

 
3.8. Dimensões de Aprendizagem (Dimensions of Learning) 
De acordo com Marzano (1992), Dimensões de Aprendizagem “ is an instructional program that 

grew out of the compreensive research – and theory- based framework on cognition and 

learning called Dimensions of Thinking (…) translates de research and theory explicated in 

Dimensions of Thinking into a pratical model that k-12 teachers can use to improve the quality 

of theaching and learning in any content area.” 4 

As Dimensões de Aprendizagem têm por base 6 pressupostos: 

1- A instrução deve reflectir o melhor que sabemos sobre o processo de aprendizagem. 

 2- A aprendizagem envolve um sistema complexo de processos de interacção que englobam 

cinco dimensões de pensamento.  

3- O conhecimento existente sobre a aprendizagem indica que o ensino focado numa larga 

interdisciplinaridade de conteúdos curriculares é a melhor forma de promover a aprendizagem. 

 4- O currículo escolar para alunos até 12 anos deve incluir explicitamente o ensino de atitudes 

e percepções de alto nível e hábitos mentais que facilitem a aprendizagem. 

 5- Uma abordagem global do ensino deve ter pelo menos dois tipos distintos de ensino: um 

orientado pelo professor e outro orientado para o aluno. 

 6- A avaliação deve ser focada no uso do conhecimento pelo aluno e na sua capacidade de 

formar opiniões complexas em vez de replicar conhecimentos básicos.  

As cinco Dimensões de Aprendizagem são:  

_ Dimensão 1_ Atitudes e percepções positivas sobre a aprendizagem. 

                                                 
4 
http://www.ascd.org/portal/site/ascd/template.chapter/menuitem.b71d101a2f7c208cdeb3ffdb62108a0c/?chapterMgmtId
=c2cfa2948ecaff00VgnVCM1000003d01a8c0RCRD, consultado a 9 de Janeiro de 2005 
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 A primeira dimensão diz respeito às atitudes e percepções que os alunos devem desenvolver 

em relação à aprendizagem (conforto e organização da sala de aula; expectativas, positivas ou 

negativas, em relação às tarefas propostas; relacionamento emocional com os professores e 

os colegas).  

_ Dimensão 2_ Aquisição e integração de conhecimento. 

A segunda dimensão caracteriza-se pelas estratégias definidas para ajudar os alunos a adquirir 

e integrar novo conhecimento e a relacioná-lo com o conhecimento que já possuem, organizar 

toda a informação e armazená-la na memória de longo prazo.  

_ Dimensão 3_ Alargamento e aperfeiçoamento do conhecimento. 

Para além da aquisição e integração de conhecimento os alunos devem desenvolvê-lo e 

aperfeiçoá-lo. Algumas das actividades que ajudam o aluno a desenvolver e aperfeiçoar o 

conhecimento são: comparar, classificar, abstrair, raciocínio indutivo, raciocínio dedutivo, 

analisar erros e analisar perspectivas. 

_ Dimensão 4_ Aprendizagens significativas.  

A aprendizagem mais efectiva ocorre quando o aluno compreende a função prática daquilo que 

está a aprender. Esta aprendizagem torna-se ainda mais relevante quando o aluno percebe 

que pode utilizar esse conhecimento no seu dia-a-dia. Existem 5 actividades que podem ser 

utilizadas pelo professor para proporcionar a aplicação prática de determinado conhecimento: 

tomada de decisão, resolução de problemas, investigação, invenção, pesquisa, 

experimentação. 

_ Dimensão 5- Hábitos de pensamento produtivo 

Alguns alunos desenvolvem hábitos de pensamento (raciocínio) que os levam a pensar crítica 

e criativamente. Quanto ao pensamento crítico tentam manter uma mente aberta, restringindo a 

impulsividade, tomam uma posição quando a situação o requer, etc. Relativamente  ao 

pensamento criativo são perseverantes, abordam uma situação de um ponto de vista diferente 

da maioria, são exigentes consigo próprios (com o seu conhecimento e habilidades). 

As cinco dimensões de aprendizagem não funcionam sozinhas ou linearmente, mas 

integradas, conforme mostra a imagem seguinte que ilustra o processo de aprendizagem. As 

dimensões 1 e 5 aparecem como fundo uma vez que são consideradas basilares neste 

modelo.  
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Fig. 7 – Dimensões de Aprendizagem segundo Marzano 

Fonte: http://www.mcrel.org/programs/dimensions/whathow.asp, consultado a 7 de Março de 2006 

 

“The five dimensions of learning form a framework that can be used to organize curriculum, 

instruction and assessment.” (Marzano, op cit) 

 

3.9. Taxionomia de Bloom 
A Taxionomia de Objectivos Educacionais de Bloom define, de um modo hierárquico, aquilo 

que os professores esperam que os seus alunos saibam, isto é, “o comportamento esperado - 

modos em que os alunos devem agir, pensar ou sentir como resultado de sua participação em 

alguma unidade de ensino” (Bloom, et al, 1977:11). 

Os seis níveis da Taxionomia são: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e 

avaliação.  

No nível do conhecimento os alunos deverão recordar ou reconhecer as informações da 

mesma forma que foram apreendidas. A este nível ele deve rotular, nomear, definir, etc. 

Ao nível da compreensão o aluno traduz, compreende e interpreta a informação, baseando-se 

no conhecimento adquirido anteriormente. Existem três tipos de comportamentos 

considerados: a translação - em que o aluno organiza a informação de uma forma diferente, 

noutra linguagem ou noutro meio de comunicação; a interpretação - que já exige a reordenação 

de informação e interligação com informações adquiridas anteriormente, dando origem a 

inferências, generalizações ou conclusões; e a extrapolação - o aluno interpreta novas 

informações semelhantes àquelas já conhecidas e compreendidas.  

O nível da aplicação decorre dos níveis anteriormente apreendidos, isto é, depois do aluno 

conhecer e interpretar os dados, vai aplicá-los para resolver uma tarefa ou um problema 

proposto.  

No nível de síntese o aluno integra vários elementos (informações) adquirindo e combinando 

com elementos novos de modo a construir um produto novo.  

Por último, no nível da avaliação, o aluno avalia, critica, aprecia com base em conhecimentos e 

critérios previamente adquiridos.   

Nesta hierarquia os níveis da síntese e da avaliação situam-se no mesmo patamar de 

complexidade. 

 

3.10. Taxionomia SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome) 
A Taxionomia SOLO preocupa-se com a avaliação do desempenho dos alunos em 

determinado momento, sem fazer inferências à estrutura cognitiva dos indivíduos. Nesta 

perspectiva, para Ceia (2002), citando Biggs e Collis (1982), aprender significativamente quer 

dizer dar significado ao conhecimento existente, isto é, conhecer factos, capacidades ou 

conceitos e usá-los para a resolução de problemas. 

Para avaliar a qualidade das aprendizagens é necessário possuir critérios bem definidos e pré-

estabelecidos. A taxionomia desenvolve-se em 5 níveis e para cada nível existem três tipos de 

características: capacidade, tipo de estrutura das respostas e consistência e capacidade para 
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elaborar conclusões. As capacidades referem-se à quantidade de memória necessária ou 

atenção requerida exigidas pelos diferentes níveis. Quanto ao tipo de estrutura das respostas 

refere-se à forma como as sugestões e as respostas se inter-relacionam. A consistência e 

capacidade para elaborar conclusões referem-se a conclusões que não sejam contraditórias 

com os dados, nem com outras possíveis conclusões (Ceia, 2002). O quadro seguinte 

apresentado por Ceia (op cit: p. 245), sintetiza esta taxionomia. 

 

Níveis SOLO Capacidades Relacionamento de 
operações 

Consistência e capacidade 
de concluir 

Extended 
Abstract 

Capacidade máxima de 
encontrar sugestões, 
discorrer informação 
relevante, estabelecer inter-
relações e elaborar 
hipóteses. 

Dedução e indução. 
Capacidade de 
generalizar a situações 
que não foram 
experimentadas. 

Inconsistências resolvidas. 
Não surgem respostas 
fechadas - as conclusões 
mantêm-se abertas ou 
permitindo possíveis 
alternativas logicamente 
válidas. 

Relational Capacidade alta de 
encontrar sugestões, 
discorrer informação 
relevante e inter-relações.  

Indução. Pode 
generalizar em contextos 
dados ou experimentados 
utilizando aspectos 
relacionados.  

Não existem inconsistências 
dentro do sistema 
estabelecido, mas como a 
conclusão é única, poderão 
ocorrer inconsistências 
quando sai para fora do 
sistema. 

Multistructural Capacidade mediana para 
descobrir sugestões e 
reconhecer os dados 
relevantes. 

Consegue generalizar 
mas apenas em termos 
de um número limitado e 
independente de 
elementos. 

Apesar de ter necessidade de 
ser consistente, pode ser 
inconsistente por concluir 
demasiado cedo, dado que 
está demasiado preocupado 
com os dados isoladamente, 
não sendo capaz de tirar 
conclusões distintas do 
mesmo grupo de dados. 

Unistructural Fraca capacidade de 
encontrar sugestões ou 
dados relevantes.   

Consegue generalizar 
apenas em relação a um 
único aspecto. 

Não sente necessidade de 
ser consistente, concluindo 
demasiado cedo: salta para a 
conclusão tendo por base 
apenas um aspecto, podendo 
ser muito inconsistente. 

Prestructural  Capacidade mínima de 
encontrar sugestões, dando 
respostas confusas.  

Nega ou repete o 
problema. Utiliza o senso 
comum para especificar. 

Não sente necessidade de 
ser consistente. Conclui sem 
sequer dar a necessária 
atenção ao problema.  

 
Quadro 6- Taxionomia SOLO 

Fonte: CEIA, M. J. M. (2002). “A Taxonomia SOLO e os níveis de van Hiele.” 

 

Assim, de uma resposta abstracta é deduzido um princípio geral abstracto, de onde é possível 

deduzir várias consequências. Revela uma consistência global, estabelecendo princípios 

aplicáveis a qualquer situação. Uma resposta relacional apresenta uma conclusão com uma 

coerência global, relacionando todos os aspectos relevantes. No entanto, a conclusão pode ser 

falível se for extrapolada para outro contexto. Uma resposta correspondente a um nível multi-

estrutural, pode ser inconsistente por tirar conclusões precipitadas, uma vez que se preocupa 
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em demasia com os dados isolados. Pelo contrário, nas respostas de nível uni-estrutural, 

conclui demasiado cedo, uma vez que a partir de apenas um aspecto isolado retira de imediato 

conclusões. Por fim, numa resposta pré-estrutural, a conclusão é dada sem atribuir a atenção 

necessária ao problema. 
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CAPÍTULO 4: DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO  
 
4.1- Nota introdutória 
Neste capítulo, dedicado ao desenvolvimento do estudo, começa-se por explicar a Metodologia 

de Investigação que orientou este trabalho, baseando-nos no “Manual de Investigação em 

Educação” de Tuckman (2000). De seguida contextualiza-se o problema, delimitando a sua 

amplitude. Após a definição do problema, apresentam-se as hipóteses fundadas na revisão 

bibliográfica, identificam-se as variáveis construindo-se as definições operacionais e o design 

de investigação. Aqui referiremos as características dos questionários e da WebQuest “Uma 

Aventura na Escrita”. Por último analisam-se os dados recolhidos.  

   

4.2- Metodologia de Investigação 
Nesta investigação, a opção metodológica adoptada foi essencialmente qualitativa, recorrendo-

se a quantificações e medidas apenas quando se procedeu ao tratamento da informação que 

resultou dos questionários feitos ao público-alvo.  

O processo investigativo enquadrou-se na natureza de um estudo de caso. O estudo de caso 

caracteriza-se por analisar profundamente um sujeito, que podendo ser individual ou um 

conjunto, é considerado globalmente, com o objectivo de estabelecer generalizações. Desta 

forma pretendeu-se analisar o desenvolvimento da escrita criativa de uma turma através de 

WebQuests.  

A investigação efectuada desenvolveu-se de acordo com as fases de elaboração de um 

processo de investigação em educação (Tuckman, 2000): i) a identificação do problema; ii) a 

elaboração de uma hipótese para a solução do problema; iii) verificação dessa hipótese por 

meio de experimentação e observação.  

Estas três etapas englobam todas as fases do processo de investigação que são: identificação 

do problema, análise crítica da bibliografia, construção de uma hipótese, identificação e 

definição do estatuto das variáveis, construção das definições operacionais, manipulação e 

controlo das variáveis, construção do design de investigação, a identificação e construção dos 

processos de observação e de medida, elaboração de questionários e guiões para realizar uma 

entrevista, a realização das análises estatísticas e a redacção do documento final da 

investigação. 

 
4.2.1. Identificação do Problema   

 

4.2.1.1- A Formulação do Problema 

A escrita criativa sempre foi uma tarefa de difícil desenvolvimento nas crianças em idade 

escolar. Isto porque, desde muito cedo, a grande parte das actividades propostas pela escola 

não permitem que as crianças desenvolvam a sua criatividade. As composições sobre o tema 

“A Primavera” onde todos os alunos, todos os anos escrevem a mesma coisa, levam a uma 

escrita mecanizada e pouco emotiva. As crianças constroem, aos poucos, uma imagem do acto 
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de escrever que não é positiva. É corrente existir muita resistência nas salas de aula, quando 

se pede a um aluno para escrever. Normalmente a reacção não é de satisfação, os alunos 

acham a escrita enfadonha! Ora perante este problema, fizeram-se muitos estudos dos quais 

resultaram a construção de manuais com actividades próprias para a aprendizagem da escrita 

criativa.  

Nesta investigação, consideraram-se as tecnologias (o computador e a Internet) como um 

recurso possível a utilizar pelos professores como meio de dar resposta este problema. As 

tecnologias surgem aqui como uma ferramenta atractiva e motivadora. A Internet permite que 

os alunos cheguem facilmente à informação e a forma como esta se apresenta, não conduz a 

uma desmotivação fácil, o que muitas vezes acontece quando se utilizam outros meios.  

Na tentativa de constituir um método eficaz de exploração da Internet na sala de aula, surgem, 

como foi descrito no capítulo 2, as WebQuests, ou seja, pesquisas orientadas onde o aluno faz 

parte integrante do próprio cenário que é montado e onde tem uma tarefa a resolver, com 

diversas “pistas” que o podem conduzir à resposta exacta. Segundo Beane (1997) citado por 

Watson (1999)5 “They provide teachers with the opportunity to integrate Internet technology into 

the course curriculum by allowing students to experience learning as they construct their 

perceptions, beliefs, and values out of their experiences.” 

Uma vez que as WebQuests permitem ao aluno uma reflexão crítica e criativa sobre os 

conteúdos que lhe são disponibilizados, julgou-se pertinente aliar a utilização desta ferramenta 

tecnológica à escrita criativa, partindo-se da questão: poderá a escrita criativa desenvolver-se 

utilizando uma ferramenta como as WebQuests?  

Na formulação do problema da presente investigação teve-se em conta cinco características 

fundamentais (Tuckman, 2000:37):  

1. Existência de uma relação entre duas ou mais variáveis – a formulação de um problema 

deve incluir, pelo menos, duas variáveis que se relacionam entre si.  

2. Deve ser formulado de forma clara e sem ambiguidade.  

3. Deve ser formulado em forma de questão – o problema pode ser formulado através de uma 

questão explícita “Qual a relação entre o QI e o rendimento escolar?” ou através de uma 

questão implícita “O objectivo é verificar a relação entre a capacidade de aprendizagem de 

memória e o estatuto sócio-económico.” 

4. Deve ser testável por métodos empíricos – o problema deve ser testável pela recolha de 

dados, ou seja, a potencial solução construída para resolver o problema deve ser verificável 

pela recolha de informação factual.  

5. Não deve representar qualquer atitude moral ou ética – a investigação não deve submeter-

se a falsos moralismos ou éticas distorcidas. 

 

4.2.1.2. Delimitação do Âmbito do Problema de Investigação 

                                                 
5  http://www.ncsu.edu/meridian/jul99/webquest/index.html, consultado a 22 de Junho de 2004  
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Devido ao elevado número de potenciais problemas a estudar, é necessário delimitar a 

amplitude do problema de investigação que corresponda às necessidades do investigador. 

Tuckman (2000: 41), referindo-se a Cruikshand (1984), propõe um modelo de investigação que 

nos parece adequado para o nosso trabalho: 

  
Fig. 8- Modelo de Investigação sugerido por Tuckman (2000) baseado em Cruikshand (1984). 

Fonte: TUCKMAN, B.W. (2000). “Manual de Investigação em Educação. Como conhecer e realizar o 

processo de investigação em Educação.” Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

De todas as variáveis apresentadas, as que nos parecem mais adequadas à nossa 

investigação são as variáveis de ensino, o que significa que são considerados aspectos como o 

modelo de ensino usado pelo professor, o uso ou não-uso de computadores e ainda as 

variáveis do estudante, nomeadamente ao nível do conhecimento que estes possam já possuir 

sobre determinada matéria. Os resultados verificam-se na aprendizagem do aluno, mas 

também numa mudança das estratégias de ensino do professor.  
 

4.2.2. A construção das hipóteses 
Como foi referido no Capítulo 3, os produtos de escrita criativa pressupõem o conhecimento de 

regras, normas e convenções, isto é dos princípios e das técnicas de escrita, que permitirão 

alcançar as bases para a construção de uma nova dinâmica, que poderá manifestar-se em 

formas divergentes de pensamento (Taborda, 1992, citado por Pereira, 2000). Partindo do 

princípio que no 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico já existe o conhecimento e algum domínio 

específico da linguagem, da sintaxe e da semântica, considerou-se que estão aptos a 

manifestarem formas divergentes de pensamento expresso através da escrita. Rodari (1982) 

refere metaforicamente que se atirarmos uma pedra no charco, ela irá causar ondas que 

remexerão no fundo do lodo quieto. Por outras palavras, é necessário espicaçar a memória. O 

potencial criativo tem por base as vivências pessoais (Vanoye, 1989, citado por Pereira, 2000). 

Este trabalho de motivação pode ser realizado através de WebQuests, uma vez que este tipo 

de actividades estruturadas exige um nível de pensamento elevado, que passa pela 

compreensão e interpretação da informação dada e a sua transformação num produto 

diferente. No entanto, pode existir o risco da autonomia dada ao aluno, resultante da natureza 
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da WebQuest que o conduza a uma dispersão e desmotivação face aos objectivos traçados. 

Desta forma, e tendo em conta o problema de investigação formulado foi levantada a seguinte 

hipótese: 

A escrita criativa pode ser desenvolvida através de WebQuests. 

 

4.2.3. A identificação das variáveis  
Tal como anteriormente foi referido, no problema identificado na presente investigação existem 

duas variáveis: a escrita criativa e as WebQuests. De acordo com Tuckman (2000), existem 

vários tipos de variáveis possíveis numa hipótese: variáveis independentes, variáveis 

dependentes, variáveis moderadoras, variáveis de controlo e variáveis intervenientes.  

 

4.2.3.1. Variáveis Independentes 

“A variável independente é o factor que é medido, manipulado e seleccionado pelo 

investigador, para determinar a sua relação com um fenómeno observado” (Tuckman, 2000: 

121). Por outras palavras é o factor que pode ser manipulado para causar alterações na outra 

variável. Desta forma, na hipótese levantada para o nosso problema a variável independente 

são as WebQuests. 

 

4.2.3.2. Variáveis Dependentes 

A variável dependente é aquela que se altera (dá uma resposta) consoante o estímulo dado 

pela variável independente. “É um aspecto observado do comportamento de um organismo que 

foi estimulado” (op cit, pág. 121). Esta variável pode ser observada e medida. Assim, na 

hipótese levantada anteriormente, a variável dependente é a escrita criativa.  

 

4.2.3.3. Variáveis Moderadoras 

Para além destas variáveis existe ainda a variável moderadora que se caracteriza por ser uma 

variável independente secundária “é o factor que é medido, manipulado e seleccionado pelo 

investigador para descobrir se modifica a relação da variável independente com o fenómeno 

observado” (Tuckman, 2000:126). Neste processo de investigação existe um factor que pode 

influenciar o desenvolvimento da escrita criativa, para além das WebQuests. Esse factor é o 

conhecimento e a prática de desenvolvimento que cada aluno já tem sobre a escrita criativa. 

Esta variável, ao contrário da variável independente principal não pode ser controlada por nós.    

 

4.2.3.4. Variáveis de Controlo 

As variáveis de controlo são variáveis que o investigador controla de modo a não interferirem 

com os resultados observados. Na nossa hipótese as variáveis de controlo são o ano de 

escolaridade e o sexo. 

 

 

4.2.3.5. Variáveis Intervenientes 
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A variável interveniente é “o factor que, teoricamente, afecta o fenómeno observado, mas não 

pode ser observado, nem medido, nem manipulado. O seu efeito pode apenas inferir-se a partir 

do efeito das variáveis independente e moderadora” (Tuckman, 2000:131). Não sendo muito 

clara a sua identificação, considerou-se a aprendizagem como variável interveniente.      

 

4.2.4. Construção das definições operacionais 
De acordo com Tuckman (2000), qualquer situação quotidiana envolve a definição operacional 

dos termos usados. Existem três processos possíveis para construir definições operacionais. 

São eles: a manipulação, as propriedades dinâmicas e as propriedades estáticas. Destes três 

processos, o que nos parece ser mais indicado para a nossa investigação são os processos 

operacionais baseados na manipulação. Este tipo de definição operacional constitui-se “em 

termos das operações ou manipulações que têm que ser realizadas para constituírem a causa 

da ocorrência do fenómeno ou situação que se pretende definir” (Tuckman; 2000: 149). Num 

processo de investigação, o investigador muitas vezes provoca a ocorrência do fenómeno 

estudado, recorrendo a um certo procedimento. É este procedimento que constitui este tipo de 

definição operacional. Na nossa investigação procedemos à construção de propostas de 

actividade de carácter diferente, propondo a exploração dos conteúdos relacionados com o 

desenvolvimento da escrita criativa, recorrendo à utilização do computador, em grupos. 

 

4.2.5. Construção do design de investigação 
Para realizar esta investigação procedeu-se à selecção oportunística de uma amostra, 

constituída por um grupo de 25 alunos do 4º ano, de uma Escola do 1º ciclo do Ensino Básico 

da cidade de Aveiro. Começou-se por pedir a estes alunos para preencherem um questionário 

(Anexo 1) com o objectivo de ficarmos a conhecer os seus hábitos de leitura e de escrita e 

ainda os instrumentos utilizados na escrita. Depois de recolhidos e analisados estes dados 

(Anexo 2), iniciámos a elaboração da WebQuest “Uma Aventura na Escrita”. De seguida 

pedimos aos alunos que construíssem um conto de tema livre, em grupo, digitado no 

computador, sem lhes darmos quaisquer informações adicionais acerca da estrutura do conto 

(Anexo 3). Por último, os alunos exploraram a WebQuest resolvendo todas as actividades 

propostas, procedendo-se posteriormente a uma análise dos textos elaborados.   

 

4.2.5.1 Elaboração de questionários  

A utilização de questionários servem para conhecer e transformar em dados a informação de 

uma determinada pessoa. Estas informações são susceptíveis de ser transformadas em dados 

quantitativos. Na nossa investigação procedeu-se à realização de um questionário (Anexo 1) 

com o objectivo de ficar a conhecer melhor a amostra alvo de estudo. Neste questionário foram 

formuladas questões directas e indirectas (mais e menos óbvias), específicas e não-específicas 

(se se pretendeu uma resposta concentrada em determinado facto ou ideias ou se, por outro 

lado, se pretendeu uma resposta sobre uma ideias mais geral). Relativamente ao tipo de 

resposta era possível dar respostas não-estruturadas, respostas ordenadas, respostas por 
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listagem ou respostas por categorias. A maioria das perguntas indicava respostas dadas por 

categorias.  

 

4.2.5.2. WebQuest “Uma Aventura na Escrita” 

O processo de construção da WebQuest, de acordo com a literatura estudada, foi realizado da 

seguinte forma: tendo já sido escolhido o tema a tratar (escrita criativa) que se enquadra numa 

das tarefas-tipo sugeridas por Dodge, especificamente na criação de um produto criativo, 

passou-se para a esquematização dos conteúdos e para a forma de os apresentar, sendo e 

programa Dreamweaver MX o considerado mais prático a ser utilizado, tendo em conta a 

própria estrutura inerente à WebQuest, bem como os conhecimentos da investigadora. De 

seguida, estabeleceram-se os parâmetros a avaliar, de acordo com os objectivos pré-definidos 

e escolheram-se os recursos disponíveis na Internet para apoiarem os alunos na resolução das 

tarefas. Por último construiu-se graficamente a WebQuest, dividindo-a em 6 partes: introdução, 

tarefas, processo, recursos, avaliação e conclusão. Apesar de existir uma linha orientadora 

explícita na estrutura da WebQuest (assinalada com uma numeração), esta foi construída de 

modo aos alunos poderem aceder a qualquer uma das etapas, em qualquer momento, 

optando-se por isso por colocar um menu sempre presente com a ligação para todas as etapas 

da WebQuest.  

A introdução (fig. 9) caracterizou-se por abordar o tema a tratar de uma forma apelativa, de 

modo a motivar os alunos para a tarefa principal. Pretendeu-se que quando iniciassem a 

WebQuest se deparassem com um ambiente acolhedor, onde estavam presentes alguns 

elementos conhecidos do seu quotidiano (criança a andar de skate, quarto de uma criança com 

livros, posters, CDs, etc).   

 

 
 

Fig. 9- WebQuest “Uma Aventura na Escrita”: Introdução 
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Na tarefa (fig. 10), os alunos ficaram a saber claramente o que se pretendia com a WebQuest, 

ou seja, quais as actividades de carácter criativo que teriam para resolver, bem como os 

procedimentos a adoptar para a sua resolução.  

 

  
Fig. 10- WebQuest “Uma Aventura na Escrita”: Tarefa 

 

No processo (Fig. 11), descreveu-se o procedimento a realizar para a execução das tarefas, 

bem como a organização do trabalho de grupo. Esta etapa dividiu-se em duas partes distintas: 

uma primeira parte onde foram clarificadas as regras de actuação para a realização das 

tarefas, estando presentes as ligações para as tarefas propriamente ditas e uma outra parte 

onde se contemplaram as tarefas que os alunos teriam que realizar. Cada uma das tarefas 

tinha presente uma ligação aos recursos necessários para a resolver.  
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Fig.11- WebQuest “Uma Aventura na Escrita”: Processo 

  

Nesta primeira página são dadas as indicações de como devem organizar-se os grupos de 

trabalho, bem como o trabalho propriamente dito. São também expostas as ligações para as 6 

actividades, estando numeradas para o utilizador (aluno) perceber por onde deve começar.  
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Fig. 12 - WebQuest “Uma Aventura na Escrita”: Desafio 1 

 
O primeiro desafio (Fig. 12) tinha como objectivo a compreensão da estrutura do conto, tendo 

os alunos que resumir essa mesma estrutura, de acordo com algumas indicações dadas e 

fazendo uso dos recursos para esta actividade. 

O segundo desafio, apresentando um grafismo idêntico ao primeiro, tinha como objectivo a 

realização de um resumo, onde se pretendia que os alunos identificassem os elementos 

principais de um conto, nos sítios da Internet propostos nos recursos. 

Em síntese, com os Desafios 1 e 2 pretendeu-se a compreensão dos elementos principais que 

estruturam um conto. 

Progredindo para as tarefas Constrói 1, 2, e 3 pretendia-se que os alunos construíssem contos 

a partir de uma determinada pista e, por fim, livremente. 
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 Fig. 13 - WebQuest “Uma Aventura na Escrita”: Constrói 1 

 

No Constrói 1 (Fig. 13) foi pedido aos alunos que, partindo de uma imagem (de 3 à escolha) 

construíssem um conto. Cada uma das imagens podia ter várias interpretações, sendo possível 

construir diversas histórias à sua volta. As imagens utilizadas são de uma ilustradora infantil: 

Carla Pott.  

No Constrói 2 foi pedido aos alunos que partindo de uma música (também de 3 à escolha) 

construíssem um conto. Cada uma das músicas disponíveis servia de ponto de partida para as 

histórias (contos) que poderiam ser completamente diferentes entre si. As músicas escolhidas 
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são de um compositor Japonês, Joe Hisaishi, e fazem parte de bandas sonoras de filmes 

japoneses de animação. 

Finalmente, no Constrói 3 foi pedido que construíssem um conto livremente. 

 

 
Fig. 14 - WebQuest “Uma Aventura na Escrita”: Recursos 

 

Para além de sítios na Internet, os Recursos (Fig. 14) disponibilizavam também o endereço de 

correio electrónico da investigadora, para os alunos tirarem dúvidas. 

Na Avaliação (Fig.15) estavam contemplados os critérios de avaliação qualitativos e 

quantitativos, divididos em dois grupos: (a) desenvolvimento dos conteúdos e (b) trabalho de 

grupo, cada um com parâmetros próprios de avaliação. No desenvolvimento dos conteúdos 

foram escolhidos os seguintes parâmetros de avaliação: respeita a estrutura do conto; contém 

ideias novas e incomuns; existe o enriquecimento de ideias através de detalhes; as ideias 

incluídas no texto são relevantes; encontram-se presentes entidades imaginárias; há expressão 

de sentimentos; e, correcção ortográfica e gramatical. Para a avaliação do trabalho de grupo, 

escolheram-se os parâmetros seguintes: boa organização de grupo; boa dinâmica de grupo; 

definição de tarefas; e, integração de sugestões dos vários elementos do grupo. 
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Fig. 15 - WebQuest “Uma Aventura na Escrita”: Avaliação 

 

Por último, na conclusão, fez-se uma síntese de todo o trabalho incentivando-se os alunos para 

uma continuação do mesmo.  

 
Fig. 16 - WebQuest “Uma Aventura na Escrita”: Conclusão 
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4.2.6. Recolha e análise de dados do questionário feito aos alunos  
Tal como foi referido anteriormente, a recolha de dados foi efectuada numa turma de 25 alunos 

do 4º ano de uma Escola do 1º ciclo do Ensino Básico da cidade de Aveiro, durante o mês de 

Maio de 2006.  

A turma era constituída por 9 raparigas e 16 rapazes, existindo apenas 1 aluno retido (duas 

vezes), encontrando-se os restantes alunos entre os 9 e os 10 anos de idade. 

Era um hábito, nesta turma, cada aluno trazer sempre um livro na sua mochila, a pedido da 

professora, para ler na sala de aula quando terminava o trabalho. Estes alunos tinham acesso 

livre à biblioteca, à hora do intervalo, tendo ainda 1 hora por semana marcada para a 

biblioteca. Desta forma era desenvolvido um trabalho sistemático na biblioteca, com os 

recursos lá existentes.  

No início do trabalho foi distribuído um questionário aos alunos (anexo 1), com o objectivo de 

(a)conhecer os seus hábitos de leitura, (b) conhecer os seus hábitos de escrita e (c) os 

instrumentos de escrita que utilizavam. Desta forma o questionário foi dividido em 3 grupos, 

correspondendo cada grupo a cada um dos objectivos anteriormente referidos. Depois de 

preenchidos os questionários, foram quantificados os dados recolhidos (Anexo 2) e construídos 

alguns gráficos para permitir uma leitura melhor e mais fácil. 

 

I – Hábitos de Leitura 

 

Em reposta à questão nº1, “Gostas de ler?”, todos os alunos responderam que “sim”. 

Quanto à questão nº2, “Que género de leituras costumas fazer?”, todos os alunos assinalaram 

“Livros”, sendo que 21 alunos apenas assinalaram a opção “Livros”, 3 alunos assinalaram as 

opções “Livros” e “Revistas” e 1 aluno assinalou as opções “Livros”, “Jornais” e “Revistas”. 
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Na questão nº3, “Que tipo de livros costumas ler?”, as respostas tenderam para uma opção. A 

maioria dos alunos, 24, escolheu “Aventuras” como resposta, sendo que 20 apenas 

escolheram esta opção, 2 escolheram “Aventuras” e “Banda Desenhada”, 1 escolheu 
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“Aventuras” e “Poesia” e 1 escolheu “Aventuras” e “Contos”. O único aluno que não assinalou 

“Aventuras” escolheu a “Banda Desenhada” como opção.   

Que tipo de livros costumas ler?
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Relativamente à pergunta nº4 “Quais foram os dois últimos livros que leste?”, as respostas 

foram variadas, sendo que a maioria dos alunos leram livros de aventura e alguns de banda 

desenhada. Os livros mais referidos foram os da colecção “Uma aventura…” e “Harry Potter”. 

Na questão 4.1 “Essas leituras foram feitas a partir de uma solicitação da professora ou por 

iniciativa própria?”, 10 alunos responderam que foi por solicitação da professora, 13 

responderam que foi por iniciativa própria e 2 responderam que foi por ambas as razões.  

 

Essas leituras foram feitas a partir de uma 
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Quanto à questão nº5 “Durante este ano lectivo quantos livros já leste?”, 2 alunos responderam 

“2”, 6 alunos responderam “3” e 17 alunos responderam “4 ou mais”, não existindo portanto 

nenhum aluno a assinalar as respostas “1” ou “Nenhum”. 
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Durante este ano lectivo quantos livros já leste?
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À última pergunta deste grupo “Os livros que lês são:”, 2 alunos responderam “Requisitados na 

biblioteca”, 21 responderam “Comprados” e 2 responderam “Requisitados na biblioteca” e 

“Comprados”. É de notar que nenhum aluno escolheu a terceira opção “Trocados com amigos”. 
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Assim, e de uma maneira geral pode caracterizar-se esta turma, quanto aos seus hábitos de 

leitura, como sendo uma turma que gosta de ler e que lê preferencialmente livros, do tipo 

aventuras. As leituras são feitas quer por incentivo da professora, quer por iniciativa própria, 

sendo que ao longo do ano lectivo leram mais de 3 livros. Poderá inferir-se que estas 

características são resultado da professora solicitar sempre aos alunos que tenham um livro de 

apoio para se ocuparem nos “tempos mortos”, em sala de aula. Os livros escolhidos para ler 

são comprados e só uma pequena parte requisitada na biblioteca.    

 

II – Hábitos de Escrita 

 

Em resposta à questão nº1 “Tens dificuldade na escrita?”, nenhum aluno assinalou a opção 

“Sim”. A opção “Não” foi assinalada por 16 alunos, enquanto que a opção “Às vezes” foi 

assinalada por 9 alunos. Relativamente à justificação dada pelos alunos que assinalaram “Às 

vezes” a maioria dos alunos, 7, argumenta que dá muitos erros ortográficos.  



58 

Tens dificuldades na escrita?
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Relativamente à questão nº 2 “Quando na escola a professora te propõe a escrita de um texto 

inventado sentes-te:”, nenhum aluno assinalou a resposta “Insatisfeito”. A resposta “Satisfeito” 

foi assinalada por 9 alunos, enquanto que 16 alunos assinalaram a resposta “Muito Satisfeito”. 

 

Quando na escola a professora propõe a escrita de um texto 
inventado sentes-te:
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Na questão nº3 “Ao redigires um texto preferes que seja a partir de um tema proposto ou 

totalmente livre?”, 6 alunos responderam preferir um tema proposto, enquanto que 19 

revelaram preferir construir um texto a partir de um tema totalmente livre. 

 

Ao redigires um texto preferes que seja a partir de 
um tema proposto ou totalmente livre?
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À questão nº4 “Preferes construir textos:”, 13 alunos escolheram a opção “Individualmente”, 3 

alunos escolheram a opção ”Em pequenos grupos” e os restantes 9 escolheram a opção “Em 

grande grupo (turma)”. 
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Na questão nº5 “Selecciona, por ordem de preferência, as actividades que mais gostas de 

realizar (1- a que preferes menos; 6- a que preferes mais):” Nesta questão apenas 9 alunos 

responderam ao que era pedido. Das 6 opções existentes, as escolhidas como menos 

preferidas (1) foram: escrever textos livres (2 alunos), escrever cartas (2 alunos), responder a 

perguntas por escrito (2 alunos). As escolhidas como mais preferidas (6) foram: escrever textos 

livres (2 alunos) e trabalhar (aperfeiçoar) textos já feitos (3 alunos).  

Relativamente à questão nº6 “Quando escreves textos que temas costumas escolher?”, 14 

alunos escolheram temas de aventuras, enquanto 3 escolheram temas sobre a natureza. Os 

restantes 8 alunos escolheram temas variados. 

Quando lhes é perguntado “Na tua opinião, é importante saber escrever?” (questão nº7), todos 

os alunos respondem “Sim”. Quando na mesma pergunta lhes é pedido para justificarem, 7 

alunos respondem que é importante escrever para terem uma profissão e um futuro melhor, 3 

alunos realçam a importância da escrita como um meio de comunicar, 4 alunos referiram que é 

importante saber escrever e para saber ler, 4 alunos não responderam e os restantes 7 alunos 

deram respostas variadas, por exemplo “para saber ler e mais tarde ser alguém”, “assim 

divertimo-nos mais” ou “porque se não sabemos escrever não sabemos fazer nada”. 

 

Relativamente aos hábitos de escrita dos alunos desta turma, a maioria respondeu que não 

tem dificuldades na escrita e os que responderam que sim, justificaram-se com os erros 

ortográficos que cometem. A maioria dos alunos sente-se muito satisfeita ou satisfeita quando 

a professora propõe a escrita de um texto inventado, preferencialmente se for de tema livre. Os 

alunos preferem construir textos individualmente, escolhendo a realização de textos livres ou o 

aperfeiçoamento de textos já feitos, como actividades preferenciais. As aventuras são o tema 

mais escolhido para desenvolverem os textos. 
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Todos os alunos consideram importante saber escrever, sendo que a maioria justifica a sua 

resposta com a possibilidade de terem uma profissão e um futuro melhor. 

 

 

III - Instrumentos de Escrita 

 

À questão nº1 “Tens computador em casa?”, 22 alunos responderam “Sim” e 3 alunos 

responderam “Não”. 

Tens computador em casa?

Sim

Não

 
 

Na questão nº2 “Tens Internet em casa?”, 13 alunos responderam “Sim” e 12 alunos 

responderam “Não”.  

 

Tens Internet em casa?

Sim

Não

 
 

Relativamente à questão nº3 “Costumas utilizar o computador?”, 18 alunos responderam “Sim”, 

enquanto os restantes 7 alunos responderam “Não”. 
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Costumas utilizar o computador?

Sim

Não

 
 

Os alunos que afirmaram utilizar o computador responderam à questão 3.1 “Para quê?”. 

Perante esta questão, 13 alunos responderam “Fazer os trabalhos para a escola.”, 5 

responderam “Ir à Internet”, 10 responderam “Jogar” e apenas 1 respondeu “Outro - ir ao 

MSN”. 

 

Para quê?

0
2
4
6
8

10
12
14

Fazer os
trabalhos da

escola

Ir à Internet Jogar Outro

 
 

À questão nº4 “Sabes navegar na Internet?”, 20 alunos responderam “Sim”, 3 responderam 

“Não” e os 2 restantes não responderam.  

Sabes navegar na Internet?

Sim

Não
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Na última questão “Sabes utilizar o correio electrónico?”, 13 alunos responderam “Sim” e 12 

responderam “Não”. 

Sabes utilizar o correio electrónico?

Sim

Não

 
 

Relativamente aos instrumentos de escrita, quase todos os alunos têm computador em casa, 

sendo que uma grande maioria tem Internet à disposição, em casa. A maioria dos alunos 

costuma utilizar o computador, essencialmente para fazer os trabalhos de casa ou para jogar.  

Quase todos os alunos sabem navegar na Internet, ainda que somente pouco mais de metade 

saiba utilizar o correio electrónico.    

 

 

4.2.7. Análise dos textos produzidos pelos alunos antes de explorarem a WebQuest 
Após o preenchimento do questionário foi solicitado aos alunos que produzissem um texto, com 

a estrutura de um conto, sobre um tema à sua escolha. Dos 25 textos produzidos (Anexo 3), 

cerca de metade (12) respeitam a estrutura do conto e destes, 8 começam com “Era uma 

vez…”. 

Relativamente aos temas escolhidos os alunos optaram por escolher temas ligados à Natureza 

ou Aventuras, coincidindo com as preferências demonstradas no questionário que 

preencheram.  

Quanto aos indicadores de criatividade de Wechsler (1994), referidos no capítulo 3, os que se 

encontram presentes em maioria são a fluência, pela presença de ideias relevantes, as 

emoções pelos sentimentos expressos ao longo da história, e o movimento, pela acção das 

personagens e uso de contextos.     

 
4.2.8. Recolha e análise de dados dos textos produzidos na WebQuest  
As actividades de escrita com recurso à WebQuest foram realizadas ao longo do mês de Maio, 

com o grupo de alunos caracterizados anteriormente, nos 3 computadores disponíveis na 

biblioteca da escola, em 6 grupos de trabalho, sendo cada grupo constituído por 4 alunos e um 

grupo por 5..  
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4.2.8.1 Desafio 1 

Todos os grupos de trabalho resolveram com sucesso o desafio proposto, elaborando um 

resumo, apresentado em forma de esquema ou em forma de texto, com todas as 

características solicitadas (anexo 4).  

Após terminarem a actividade foram interrogados sobre quais os recursos com maior utilidade. 

A maioria respondeu que foi o segundo sítio web proposto 

(www.projectodejersey.com/contos.htm) que, pela forma como estava estruturado, lhes permitiu 

dar uma resposta imediata. A problematização e o levantamento de hipóteses para a resolução 

desta tarefa pode ter sido condicionado pela escassez de recursos disponíveis na Internet.  

A estratégia utilizada para a resolução da tarefa, e de acordo com o que foi observado, era 

algumas vezes a cópia e colagem dos textos existentes no sítio proposto, directamente para a 

WebQuest. Aqui coloca-se um problema que é saber se o trabalho dos alunos foi apenas uma 

cópia ou se de facto leram e compreenderam a estrutura do conto. Este problema deriva, como 

anteriormente já foi indicado, da escassez de recursos existentes na Internet (apenas 2), o que 

levou à construção de uma tarefa para a qual a cópia e a colagem se revelaram, aos olhos dos 

alunos, uma estratégia eficaz.   

Neste desafio não foi utilizado o correio electrónico, o que poderá permitir interpretar que não 

se constituiu, para os alunos, enquanto um recurso importante para resolver esta tarefa ou, de 

acordo com a resposta da maioria dos alunos ao questionário, não sabiam utilizar o correio 

electrónico pelo que não o utilizaram pelo que não o utilizaram. 

 

4.2.8.2. Desafio 2 

O Desafio 2 surge como uma aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no Desafio 1. Na 

proposta de actividade existiu o cuidado de relembrar aos alunos quais os principais aspectos a 

ter em conta no resumo. Na actividade propunha-se aos alunos que escolhessem 3 textos mas, 

por falta de tempo, apenas conseguiram trabalhar dois textos em cada um dos grupos. Após a 

análise dos resumos elaborados verificou-se que os alunos atingiram os objectivos propostos 

para esta actividade, considerando-se, desta forma, que a escolha de apenas dois textos para 

esta actividade não se tornou penalizadora para os alunos.  

Os resumos elaborados a partir dos textos propostos nos recursos respeitaram na sua maioria 

a estrutura do conto. Enquanto que houve grupos que fizeram o resumo completo (Os 

Sapatinhos Encantados, anexo 5), outros houve que foram muito sucintos, não mencionando 

alguns elementos chave (História do Grão-de-Milho, anexo 5). No entanto, após a leitura e 

análise dos resumos elaborados, pode concluir-se que a maioria dos grupos de trabalho 

aplicaram correctamente os conhecimentos adquiridos no Desafio 1. 

Relativamente aos recursos propostos, os alunos utilizaram textos dos dois sítios da Internet, 

não fazendo mais uma vez uso do correio electrónico. 
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4.2.8.3. Constrói 1 

Nesta primeira actividade de construção de textos, os seis grupos de trabalho somente 

escolheram as figuras 1 e 3. 

Relativamente à primeira figura, foram construídos três textos completamente diferentes (anexo 

4). 

Ainda que as personagens fossem semelhantes, as histórias imaginadas à sua volta foram 

diferentes. 

Na história A, os alunos respeitaram a estrutura do conto, existindo a situação de conflito, o 

agressor e a vítima e ainda a punição para o agressor. É introduzida ainda outra personagem, 

a gaivota, que estando presente na imagem escolhida por este grupo de trabalho, só aparece 

no final. Assim, o final elaborado pelos alunos coincide com a imagem escolhida.  

Estão presentes na história A entidades imaginárias, mas as ideias apresentadas para o 

desenvolvimento da história são fortemente influenciadas por outros contos, já existentes, 

podendo inferir-se que a cultura individual de cada aluno influenciou a construção do conto.     

Na história B, os alunos respeitaram a estrutura do conto, existindo uma situação de conflito, 

apesar de pouco desenvolvida, prevalecendo a vontade da personagem principal para atingir o 

seu objectivo. O conto foi enriquecido com pormenores sobre as personagens, existindo a 

expressão de sentimentos e emoções. Tal como no conto anterior, a imagem escolhida ilustra 

o final da história. 

Na história C não é respeitada a estrutura do conto, uma vez que não contempla nenhuma 

situação de conflito. A personagem principal tem uma ambição e consegue atingi-la sem 

qualquer oposição. Esta é a história que se encontra menos desenvolvida, desenrolando-se 

num texto curto e simples. No entanto existem detalhes que enriquecem a história, como a 

existência de uma terra de dragões “Dragolândia”. 

Relativamente à figura 3 foram construídos 3 textos diferentes (anexo 6). Apesar das 

personagens escolhidas serem as mesmas, desenvolvem também uma acção diferente em 

cada uma das histórias.  

A história D respeita a estrutura do conto, sendo uma história semelhante a alguns contos 

populares infantis. Apesar de conter alguns pormenores novos, estes não aparecem 

suficientemente desenvolvidos para se tornarem relevantes para a história.  

Já a história E tem um conteúdo mais inovador, contendo em si uma moral e respeitando a 

estrutura do conto. Aqui, a princesa deixa de ser a heroína para ser a vilã, que depois de 

castigada tem um final feliz. Este conto contém, desta forma, ideias novas e pouco comuns, 

sendo o texto valorizado com a descrição de alguns pormenores. 

A história F contém ideias novas, incomuns e relevantes, desenrolando-se a acção na 

actualidade, apesar da personagem principal ser uma princesa. A história respeita a estrutura 

do conto. 

Na maioria dos textos elaborados para esta actividade estão presentes alguns indicadores 

criativos referidos por Wechsler (1994), citado por Martins (2000), tais como: fluência, pela 

presença de ideias relevantes; originalidade, através das ideias novas apresentadas; 
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elaboração, pelo enriquecimento de ideias através de detalhes; emoções, pela expressão de 

sentimentos; fantasia, pela existência de algumas entidades imaginárias; movimento, pela 

acção das personagens; e uso de contextos, através da descrição do ambiente onde se passa 

a acção. Ficaram a faltar outros indicadores como perspectiva incomum, perspectiva interna, 

títulos expressivos, combinações e extensão de limites.  

 
4.2.8.4 Constrói 2 

Na actividade Constrói 2 os seis grupos desenvolveram o trabalho distribuindo-se livremente 

pelas três músicas à escolha (anexo 7).  

Relativamente à música A foram desenvolvidos três textos, sendo um deles (texto 3) com 

personagens já existentes em histórias infantis (Tom e Jerry) e a história desenrola-se à volta 

de certas características que estas personagens geralmente apresentam. Desta forma, nesta 

história não existem pormenores criativos ou inovadores. 

As restantes duas histórias (textos 1 e 2) desenvolvem acções completamente diferentes, 

desenrolando-se uma à volta de duas crianças e um assaltante, e outra em torno de um 

homem que não respeita os animais. Cada uma delas é enriquecida com pormenores sobre as 

personagens e as suas acções, respeitando a estrutura do conto. 

Para a música B foi desenvolvido um texto à volta de uma história já conhecida (texto 4). É 

respeitada a estrutura do conto mas, no entanto, não são acrescentados pormenores 

inovadores, ficando a faltar alguma criatividade que poderia ter sido acrescentada à história já 

conhecida. 

Por último, baseando-se na música C, são desenvolvidas duas histórias, sendo uma delas 

inspirada em personagens já conhecidas (texto 6). Nesta são acrescentadas características e 

acções que fazem com que seja desenvolvida uma história diferente, respeitando a estrutura 

do conto. Uma outra história (texto 5) desenrola-se à volta de uma aventura passada no alto 

mar, numa noite de tempestade, onde estão presentes pormenores sobre as personagens e a 

acção, respeitando a estrutura do conto. 

Assim, de uma maneira geral e tendo em conta os indicadores criativos de Wechsler (1994), 

citado por Martins (2000), estão presentes nesta actividade alguns indicadores criativos, 

nomeadamente: a fluência, expressa nas ideias relevantes presentes em quase todas as 

histórias; a originalidade, presente nas ideias novas expressas nas histórias; a elaboração, 

devido ao enriquecimento de ideias através de detalhes; o movimento, através das acções das 

personagens e o uso de contextos, presente através da descrição do contexto onde a acção se 

passa. 

Ficam a faltar indicadores como a emoção, a fantasia, a perspectiva incomum, a perspectiva 

interna, os títulos expressivos, as combinações e a extensão de limites. 

Comparando a primeira coma segunda actividade, parece ficar claro que na segunda os alunos 

utilizaram mais vezes personagens já conhecidas, chegando numa das vezes a não 

acrescentar nada de inovador a essas mesmas personagens, nem à acção que estas 

desenvolvem.  
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Inicialmente pensou-se que a possibilidade de construírem histórias diferentes entre si no 

Constrói 2 era maior, uma vez que as imagens utilizadas no Constrói 1 já sugeriam algumas 

personagens. O que se verificou é que, mesmo assim, no Constrói 1 elaboraram-se histórias 

diferentes entre si e com personagens inventadas.  

De uma maneira geral, na primeira actividade estão presentes um maior número de 

indicadores criativos do que na segunda actividade, podendo-se concluir que a estratégia 

utilizada para o desenvolvimento da escrita criativa na actividade Constrói 1 teve mais sucesso, 

apesar de se pensar, à partida, que a utilização de uma imagem poderia causar algumas 

limitações nos conteúdos das histórias. Julgou-se também que a estratégia utilizada no 

Constrói 2 iria provocar o pensamento divergente nos alunos, o que de facto aconteceu, apesar 

dos textos produzidos conterem menos indicadores criativos do que a actividade anterior.  

Verificou-se também que em nenhuma das actividades se encontraram os seguintes 

indicadores criativos: perspectiva incomum (desenhos através de ângulos incomuns), 

perspectiva interna (figuras vistas por dentro) e extensão de limites (desenhos além das 

extremidades dos estímulos). Daqui se pode concluir que, por um lado, as actividades de 

escrita criativa, por si só, talvez não fossem suficientemente desencadeadoras de perspectivas 

inovadoras sobre o desenvolvimento de histórias e, por outro, os alunos participantes talvez 

não tivessem conhecimento suficiente para desenvolver histórias que incluíssem os 

indicadores em falta.  

 

4.2.8.5 Constrói 3 

Na actividade Constrói 3 os grupos de trabalho redigiram contos sobre um tema totalmente 

livre.  

Dos seis textos elaborados, um deles foi construído a partir de personagens já existentes. No 

entanto a história desenvolvida à sua volta é completamente nova. Todas as histórias restantes 

recorreram a personagens imaginárias, inseridas em contextos também imaginados. 

Analisando a presença de indicadores criativos, verifica-se que na maioria dos textos estão 

presentes a fluência, pela quantidade de ideias relevantes, a originalidade, pelas ideias novas, 

a elaboração, pelo enriquecimento de ideias através de detalhes, emoções, fantasia e 

movimento, pela acção das personagens. 

 

Depois de analisados todos os textos produzidos pelos grupos de trabalho, poderá concluir-se 

que estamos perante escrita criativa, ainda que em casos pontuais tenha existido menos 

criatividade. De acordo com Taborda (1992), citado por Pereira (2000), referidos no capítulo 

anterior, estamos perante textos onde o domínio das técnicas de escrita se encontra visível e 

onde as vivências pessoais, o imaginário, o saber e o domínio da linguagem, facilitam e 

impulsionam a escrita criativa (Vanoye, 1989, cit Pereira, 2000).   
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES FINAIS 
 
5.1. Nota introdutória 
Neste capítulo apresentamos as conclusões finais deste trabalho de investigação e ainda nos 

referimos às limitações do estudo e damos algumas sugestões finais. 

 

5.2. Conclusões finais 
A escola encontra-se hoje num processo de mudança, com novos desafios provenientes da 

sociedade em geral e dos alunos que a frequentam, em particular. Para os preparar e formar 

enquanto cidadãos activos é necessário que a escola abra as suas portas à mudança. Essa 

mudança passa, entre outros factores, pela introdução de tecnologias de informação na escola 

o que já está praticamente generalizado mas também a utilização dessas tecnologias na sala 

de aula, como meio privilegiado de acesso à informação actualizada e diversificada, e ainda 

como meio de comunicação síncrona e assíncrona. O que no nosso ponto de vista poderá 

causar alguns obstáculos a esta mudança será a falta de conhecimento/formação dos 

professores relativamente às estratégias de aprendizagem para a utilização diversificada 

destes recursos e sua plena integração no quotidiano escolar. 

Encontra-se disponível alguma informação sobre a estruturação de conteúdos com recurso ao 

computador e especificamente à Internet. Existem até alguns materiais produzidos por 

professores portugueses disponíveis na Internet. Mas continua a ser necessário reflectir sobre 

o processo de mudança e é urgente que a mudança se faça, para que a escola continue a ser 

um local atractivo, motivador e de preparação para a sociedade actual.  

As WebQuests surgem como uma estratégia de organização de actividades para a exploração 

de conteúdos programáticos, nomeadamente quando tais conteúdos sejam difíceis para o 

professor ensinar num modelo de aula tradicional. A escolha da escrita criativa não foi feita ao 

acaso, uma vez que se tem constatado que o desenvolvimento deste tipo de escrita em sala de 

aula é pouco motivador para os alunos quando é ensinado de uma forma tradicional.  

A criatividade enquanto pensamento divergente é por vezes mal recebida nas nossas salas de 

aula, uma vez que tendemos quase sempre a procurar a homogeneidade na expressão dos 

conhecimentos pelos alunos. No entanto, enquanto professores, devemos estimular as 

perspectivas inovadoras e a contra-argumentação, tendo presente que é essencial o 

conhecimento das regras e dos conteúdos para os alunos poderem sustentar as suas 

perspectivas criativas.  

Com a criação da WebQuest “Uma Aventura na Escrita”, pretendeu-se dar resposta à questão 

(levantada no capítulo anterior): poder-se-á desenvolver a escrita criativa utilizando uma 

ferramenta como as WebQuests? 

Após a análise dos questionários feitos aos alunos que participaram neste estudo verificou-se 

que estes já tinham hábitos de leitura permanente, eram conhecedores de instrumentos de 

escrita como o computador e também eram utilizadores da Internet. Desta forma, quando se 
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procedeu à estruturação da WebQuest, procurou-se ter em conta estas características, para 

que os alunos se sentissem num ambiente conhecido quando a fossem utilizar.  

Uma das limitações inerentes à estruturação da WebQuest foi a escassez de recursos 

existentes na Internet que pudessem fornecer aos alunos informação diversificada, nas duas 

primeiras actividades. No entanto, depois de analisados os trabalhos produzidos, concluiu-se 

que a informação existente foi suficiente para resolverem as tarefas com sucesso. 

Relativamente aos dados recolhidos nos textos produzidos pelos alunos (e como foi referido no 

capítulo anterior) concluímos que os alunos conseguiram resolver, na sua maioria, cada 

actividade com sucesso, estando presentes diverso indicadores criativos. 

Ao longo desta investigação foram ainda levantadas outras questões:  

_ A escrita criativa pode ser facilitada e desenvolvida recorrendo-se às WebQuests? 

Ao procurarmos uma resposta para esta questão podemos basear-nos nos dados recolhidos 

ao longo da investigação e ainda nas observações empíricas feitas enquanto os alunos 

resolviam as tarefas. De facto, a estrutura da WebQuest permite que haja a confrontação de 

ideias, a procura diversificada de factos, a existência de estímulos à criatividade apresentados 

de maneira diversificada (música, imagem, vídeo) e consequentemente o desenvolvimento da 

escrita criativa.  

_ Poderão os alunos analisar melhor a sua escrita e a escrita de outros recorrendo às 

WebQuests? 

A resolução das tarefas da WebQuest em grupo permite a reflexão sobre a escrita do próprio 

aluno, assim como permite analisar a escrita de outros, pelo confronto de ideias ao longo do 

processo de construção de textos criativos. Com esta troca de ideias o conhecimento de todos 

os elementos do grupo fica enriquecido, assim como o produto final. 

_ A percepção dos alunos sobre a escrita criativa poderá ser alterada ou melhorada utilizando 

uma ferramenta como a WebQuest? 

Como se pode constatar, os alunos não tiveram grandes dificuldades na resolução das tarefas 

de escrita criativa propostas na WebQuest. No entanto, não podemos afirmar que a percepção 

dos alunos foi alterada ou melhorada, uma vez não demos continuidade ao trabalho de escrita 

criativa sem recorrer às WebQuests. Podemos, isso sim, e em função dos resultados obtidos, 

perspectivar que, a partir da continuidade do trabalho de escrita criativa por recurso a este tipo 

de estratégias e tecnologias, a criatividade dos alunos, nomeadamente na sua expressão 

escrita, se venha a sedimentar e desenvolver. 

 

 

Assim, tendo em conta o problema que deu origem a toda esta investigação, poder-se-á 

concluir que pode desenvolver-se a escrita criativa através de WebQuests!      

     

5.3. Limitações do estudo e sugestões finais 
O desenvolvimento da criatividade, como já foi referido neste trabalho, é muitas vezes deixado 

de parte ao longo do percurso dos alunos no 1º CEB (Ciclo do Ensino Básico). As estratégias 
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desenvolvidas pelos professores para a aquisição de conteúdos são muitas vezes castradoras 

dessa própria criatividade. Consequentemente o desenvolvimento da escrita criativa é, por 

vezes, um problema para professores e alunos na sala de aula, uma vez que os alunos acham 

a escrita criativa enfadonha e desmotivante. É preciso que o professor se atreva a 

experimentar novas estratégias para motivar os alunos. “Há uma velha tradição hebraica pela 

qual, quando uma criança se inicia no estudo da Tora, precisamente depois de ter lido a 

primeira palavra, dão-lhe um pouco de mel ou um rebuçado. Desta forma, a criança associará 

sempre o estudo com o doce. Deveria fazer-se o mesmo com a escrita. Desde o princípio 

devemos estar convencidos de que escrever é bonito e dá prazer” (Goldberg, s.d., cit in Norton, 

2001:7). Seria então importante aferir que estratégias de escrita criativa eficazes são 

desenvolvidas pelos professores e consideramos que seria importante, também, que essas 

estratégias estivessem disponíveis, para qualquer outro professor as poder utilizar. Sugerimos 

que essa disponibilização, por uma questão de acessibilidade, fosse feita na Internet.   

Como foi largamente referido neste trabalho, os recursos tecnológicos constituem ferramentas 

importantes para o trabalho em sala de aula, pelo leque de possibilidades que oferecem ao 

professor na construção de estratégias ricas e motivadoras e pela possibilidade que oferecem 

ao aluno na construção do seu próprio conhecimento. No entanto, para que isto aconteça, é 

necessário que o professor tenha formação para fazer um bom uso dos recursos existentes na 

escola. Ora aqui reside um dos problemas. A maioria dos professores já fez alguma formação 

na área das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) mas, possivelmente, ainda utiliza 

o computador que tem à disposição apenas como uma “máquina de escrever”. É importante 

que o professor descubra todas as outras potencialidades práticas das TIC e mude as suas 

práticas na sala de aula, de modo a utilizar estas ferramentas diariamente, uma vez que elas já 

fazem parte do quotidiano da maioria dos seus alunos. No ano 2001, o Ministério da Ciência e 

Tecnologia equipou todas as escolas do 1º CEB com computadores ligados à Internet. 

Pensamos que seria importante aferir as mudanças que estas tecnologias vieram provocar no 

processo de ensino- aprendizagem 1º CEB e a partir desse estudo lançar novas propostas de 

formação, adequadas aos professores deste ciclo. Uma das dificuldades sentidas ao longo do 

presente processo de investigação foi precisamente a falta de formação para trabalhar com 

alguns programas (que não estão inseridos no “pacote básico” que se encontra nos 

computadores comuns) necessários na construção de estratégias. 

Uma das potencialidades do uso da Internet é o acesso a um grande número de conteúdos 

diversificados. Quando se coloca num motor de busca uma palavra, aparece um sem número 

de sítios que, de alguma forma, têm uma relação com essa palavra. Depois de encontrados 

todos estes resultados, é preciso fazer uma selecção daquilo que realmente se relaciona com o 

que pretendemos e depois de fazer esta selecção é importante (ainda que por vezes difícil) 

seleccionar a informação válida, daquela que não é. No final, é comum verificar que apenas foi 

seleccionada uma quantidade pequena de resultados, em comparação com os obtidos 

inicialmente. Ora, o professor, quando prepara uma estratégia recorrendo à  pesquisa na 

Internet deve verificar, antecipadamente, quais os sítios web que realmente interessam para o 
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cumprimento da tarefa e, se a estratégia assim o permitir, seleccionar à partida os sítios mais 

importantes. Esta selecção é permitida numa estratégia como as WebQuests. O que aconteceu 

na presente investigação, e que se constituiu como um factor condicionante na realização da 

estratégia pré-definida, foi o número reduzido de sítios na Internet, disponíveis para fazerem 

parte dos recursos de uma das tarefas. Pensamos que isto pode ter influenciado a resolução 

da tarefa, não no seu produto final, mas no processo, uma vez que a escassez de recursos 

pode ter condicionado a problematização e o levantamento de hipóteses para a resolução da 

mesma. De facto, a escassez de recursos em Língua Portuguesa é uma constatação, factor 

que se torna tão mais incisivo quanto mais específicas forem as buscas realizadas em alguns 

domínios de conhecimento. Desta forma, torna-se fundamental a disponibilização de conteúdos 

científicos, por parte dos especialistas, que possam ajudar os alunos nas diferentes áreas 

curriculares.   

Esperamos que a WebQuest desenvolvida constitua uma ferramenta eficaz para utilizar em 

diferentes salas de aula! 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Questionário feito aos alunos  
 

Universidade de Aveiro 
Mestrado em Multimédia em Educação 

Trabalho de Dissertação  
Desenvolvimento da Escrita Criativa através de Webquests no 1º CEB 

Maria Manuel Monteiro Damas 
 

 

 

 

Com este questionário, gostaria de conhecer melhor os hábitos de leitura 

e de escrita de alunos como tu. Para isso, preciso da tua colaboração. Não há 

respostas certas ou erradas, o que interessa são as tuas respostas 

verdadeiras.  

                                                                         Obrigada pela tua colaboração! 

 

 

 

 
Dados Pessoais 

 
Escola:_________________________________________________________

Idade:_____       Sexo:_____            Retenção de ano:  Sim____     Não____ 

 

 
 

I – Hábitos de Leitura 
 

1- Gostas de ler?  
Sim___    Não___ 

 

2- Que género de leituras costumas fazer?  
Livros___   Jornais___   Revistas___   Outro___   Qual?_____________ 
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3- Que tipo de livros costumas ler? 
Aventuras___   Banda Desenhada___   Poesia___   Contos___ 

Outro___   Qual?___________________ 

 

4- Quais foram os dois últimos livros que leste? 
__________________________________________________________ 

4.1 Essas leituras foram feitas a partir de uma solicitação da professora 

ou por iniciativa própria? 

__________________________________________________________ 

 
5- Durante este ano lectivo quantos livros já leste? 

Nenhum___   1___   2___   3___   +3___ 

 

6- Os livros que lês são: 
Requisitados na biblioteca ___   Comprados___    

Trocados com amigos___ 

 

II – Hábitos de Escrita 
 

1- Tens dificuldade na escrita? 
Sim ___    Não ___    Às vezes ___ Porquê? ______________________ 

__________________________________________________________ 

 
2- Quando na escola a professora propõe a escrita de um texto 

inventado sentes-te: 
Insatisfeito___   Satisfeito___   Muito satisfeito___ 

 

3- Ao redigires um texto preferes que seja a partir de um tema 
proposto ou totalmente livre? 
__________________________________________________________ 
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4- Preferes construir textos: 
Individualmente___   Em pequenos grupos___    

Em grande grupo (turma)___ 

 

5- Selecciona, por ordem de preferência, as actividades que mais 
gostas de realizar (1- a que preferes menos; 6- a  que preferes 
mais): 
___ ler e interpretar textos 

___ responder a perguntas por escrito 

___ escrever cartas 

___ escrever notícias de jornal 

___ escrever textos livres 

___ trabalhar (aperfeiçoar) textos já feitos 

 

6- Quando escreves textos que temas costumas escolher? 
__________________________________________________________ 

  
7- Na tua opinião, é importante saber escrever?  

Sim ___   Não ___   Porquê? __________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

III – Instrumentos de Escrita 
 

1-  Tens computador em casa? 
 Sim___   Não___ 

 

2-  Tens Internet em casa?  
 Sim___   Não___ 

 

3-  Costumas utilizar o computador? 
Sim___   Não___ 
 

Se respondeste “Não” à pergunta anterior passa para a pergunta 4. 
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3.1- Para quê? 
Fazer trabalhos para a escola___   Ir à Internet___   Jogar___   

Outro___   Qual? 

 

4- Sabes navegar na Internet? 
Sim___   Não___ 

 

5-  Sabes utilizar o correio electrónico? 
Sim___   Não___ 
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Anexo 2: Tratamento de dados relativos ao questionário 
 

 
I – Hábitos de Leitura 

 

1- Gostas de ler?  

 

Sim 25 

Não 0 

 

2- Que género de leituras costumas fazer?  

 

Livros 21 

Livros + Revistas 3 

Livros + Revistas + Jornais 1 

Outro 0 

 

3- Que tipo de livros costumas ler? 

 

Aventuras 20 
Aventuras + Banda Desenhada 2 
Aventuras + Poesia 1 
Aventuras + Contos 1 
Banda Desenhada 1 
Outro 0 

 

4- Quais foram os dois últimos livros que leste? 

 

Harry Potter 9

Clube dos Sete 3

Capitão Cuecas 2

Uma Aventura 11

Os Cinco 2

Tintim 3

O Principezinho 3

O menino que não gostava de ler 2

Pato Donald 1

A vida mágica da sementinha 1

Chuva Pasmada 1

Clube das Chaves 1

O Planeta Branco 2

O Mistério do Crime mais que Perfeito 1
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Chocolate à Chuva 1

Arrepios 1

A Lua não se vende 1

Witch 2

Poesia Portuguesa 1

O Segredo do Rio 1

Amarguinha tem um irmão 1

 

 
4.1- Essas leituras foram feitas por solicitação da professora ou por iniciativa própria? 
 

Solicitação Professora 10
Iniciativa Própria 13
Ambas 2

 
 

5- Durante este ano lectivo quantos livros já leste? 
 

Nenhum 0 
Um 0 
Dois 2 
Três 6 
Quatro ou mais 17 

 
6- Os livros que lês são: 
 

Requisitados na biblioteca 2
Comprados 21
Requisitados + comprados 2
Trocados com amigos 0

 
 

II - Hábitos de Escrita 
 

1- Tens dificuldades na escrita? 
 
Sim 0
Não 16
Às vezes 9
Porquê? 

Porque dou erros ortográficos 7
Porque leio pouco 1
Não sei 1
 

2- Quando na escola a professora propõe a escrita de um texto inventado sentes-te: 

 

Insatisfeito 0 
Satisfeito 9 
Muito Satisfeito 16 
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3- Ao redigires um texto preferes que seja a partir de um tema proposto ou totalmente 
livre? 

 
Tema proposto 6 
Tema livre 19 

 
4- Preferes construir textos: 

 
Individualmente 13
Em pequenos grupos 3
Em grande grupo (turma) 9

 
5- Selecciona, por ordem de preferência, as actividades que mais gostas de realizar (1- a 

que preferes menos; 6- a que preferes mais): 
 
- Ler e interpretar textos 
 
1º lugar 1 
2º lugar 4 
3º lugar 0 
4º lugar 2 
5º lugar 1 
6º lugar 1 
 
- Responder a perguntas por escrito 
 
1º lugar 2 
2º lugar 0 
3º lugar 1 
4º lugar 1 
5º lugar 4 
6º lugar 1 
 
- Escrever cartas 
 
1º lugar 2 
2º lugar 1 
3º lugar 2 
4º lugar 2 
5º lugar 1 
6º lugar 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Escrever notícias de jornal 
 
1º lugar 2 
2º lugar 3 
3º lugar 0 
4º lugar 2 
5º lugar 1 
6º lugar 1 
 
- Escrever textos livres 
 
1º lugar 2 
2º lugar 1 
3º lugar 4 
4º lugar 0 
5º lugar 0 
6º lugar 2 
 
- Trabalhar (aperfeiçoar) textos já feitos 
 
1º lugar 1 
2º lugar 0 
3º lugar 1 
4º lugar 2 
5º lugar 2 
6º lugar 3 
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6- Quando escreves textos que temas costumas escolher? 
 
Natureza 3 
Aventuras 14 
Outros  8 
 

7- Na tua opinião, é importante saber escrever? 
 

Sim 25 
Não 0 

 
- Porquê? 
 

Para ter uma profissão e um futuro melhor 7
Para comunicar 3
Para saber ler 4
Outras 7
Não responderam 4

 
 

III- Instrumentos de Escrita 
 

1- Tens computador em casa? 
 

Sim 22
Não 3

 
2- Tens Internet em casa? 
 

Sim 18
Não 7

 
3- Costumas utilizar o computador? 
 

Sim 18
Não 7

 
3.1- Para quê? 
 

Fazer os trabalhos da escola 13
Ir à Internet 5
Jogar 10
Outro 1

 
 
4- Sabes navegar na Internet? 

 
Sim 20
Não 3

 
 

5- Sabes utilizar o correio electrónico? 
 
Sim 13
Não 12



9 

Anexo 3: Contos elaborados pelos alunos antes de explorarem a WebQuest 
 

O Diogo, o Alberto e o monstro 

Era uma vez um menino que andava a passear pela Natureza. Esse menino chamava-se Diogo. O 

Diogo decidiu apanhar maçãs para a sua mãe. No outro dia, ele foi brincar com o seu amigo 

Alberto. Eles começaram a passear e encontraram uma gruta e entraram. E viram um monstro a 

comer caldo verde. Entretanto escureceu e eles foram para casa. De manhã eles voltaram à gruta 

e levaram caldo verde. Entraram e não estava lá ninguém e por trás deles estava o monstro. Eles 

escaparam por pouco. Depois voltaram a espreitar e viram o monstro a dizer: 

_ Porque é que ninguém gosta de mim?! 

E eles entraram e disseram 

_Quer caldo verde senhor monstro? 

_ Claro! Claro!  

E a partir daí tornaram-se amigos. Todos os dias o foram visitar.  

 

Um grande cavaleiro 

Era uma vez um grande povo que tinha muitos escravos. Obrigavam-nos a treinar para as guerras 

contra os Mouros e Castelhanos. Esse povo já tinha perdido muitos combates e as suas princesas 

tinham sido raptadas por Dragões e monstros maiores do que os castelos.  

Certa noite, os portugueses invadiram os Mouros. Um dos escravos que se chamava D. Afonso 

Henriques entrou no castelo dos inimigos e quando passou pela jaula dos monstros viu uma 

catapulta e matou-os. Quando chegou ao trono do rei viu as princesas com o rei. Ele foi para trás 

do trono e espetou-lhe a espada na cabeça. Os Mouros tinham perdido e deram à terra 

conquistada o nome de Portugal.        

Quando o rei de Portugal morreu ficou no trono D. Afonso Henriques e reconquistou mais terras do 

que o costume. Mas certo dia ele faleceu por causa da peste negra… 

 

O corajoso cavaleiro 

Era uma vez um pobre homem que a sua única coisa era um pedaço de carvão muito preto. 

Um dia o rei soube desse homem e mandou chamá-lo. 

_ Meu fiel rei o que deseja? 

_ E queria que tu fosses libertar a minha filha de um sítio chamado bosque ilusão. 

_ Mas meu rei eu só vou se me der uma casa e comida. 

O rei aceitou e deu-lhe uma armadura, uma espada mágica e um cavalo. O cavaleiro montou o 

cavalo e foi andando. Quando chegou à floresta arrepiou-se todo ao ver um terrível dragão de dez 

cabeças a cuspir fogo. Mas antes de encontrar o dragão viu uma placa que dizia: “Para se matar 

os monstros tem de se encontrar um papel a dizer como os matar.” 
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O cavaleiro foi procurar o papel e encontrou-o. O papel dizia: “Para matar o dragão tem de se 

cortar a primeira e a última cabeça.” O cavaleiro assim fez e matou o dragão. A princesa estava 

salva pois estava atrás do dragão. 

O cavaleiro levou-a para casa e o rei assim fez a sua promessa e mais uma coisa que foi casar 

com a princesa. Viveram felizes para sempre.      

 

Uma aventura no país dos brinquedos 

Era uma vez um menino chamado Pinóquio. O Pinóquio vivia dentro de uma gaveta muito 

pequenina, com uma formiga muito cuidadosa. Um dia o Pinóquio recebeu uma carta que dizia: 

“Convido-vos para virem brincar comigo ao país dos brinquedos. Assinado: Boneca Caracóis” 

_ Ó fixe, vou já fazer as minhas malas. - gritou bem alto o Pinóquio. 

A formiga de tão responsável que era, ao ouvir aquilo perguntou: 

_ Onde é que vais Pinóquio? 

_ Ah! Esqueci-me de te perguntar. Queres vir comigo ao país dos brinquedos brincar com a 

Boneca Caracóis? 

_ E as outras bonecas? 

_ Não sei mas queres vir? 

_ Sim. Vou fazer as minhas malas. 

_ Vou telefonar à Dona Cegonha para ver se ela nos dá boleia. 

Trim, trim. 

_ Estou? – perguntou a dona Cegonha. 

_ Daqui fala o Pinóquio. 

_ Sim…sim…. Diga. 

_ Dona Cegonha pode-nos dar boleia até ao país dos brinquedos? 

_ Posso, posso. 

Quando chegaram, truz, truz, truz.      

_ Está aí alguém? – Perguntaram eles. E ninguém respondeu. Então eles resolveram abrir a porta. 

_ Está tudo escuro! – exclamou a formiga. 

_ Boneca Caracóis? 

_ Estou aqui! - respondeu ela com uma voz muito fraquinha. 

_ Ah estás aí! – responderam elas ao mesmo tempo. 

_ O que é que se passou aqui? – perguntou a formiga. 

_ Há muito tempo este país foi atingido por pozinhos de perlim pim pim. 

O Pinóquio olhou para aquelas coisas todas e disse: 

_ Tenho uma ideia, podemos dar aquela manivela que os bonecos têm nas costas. 

_ Que boa ideia. – disse a formiga. 

A boneca de tão contente que estava disse: 

_ Vamos dar à manivela. 

A partir daí o Pinóquio ficou conhecido como herói. 
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O castelo amaldiçoado 

Era uma vez uma linda princesa que morava num castelo com 14 guardas e 20 cavaleiros. A 

princesa tinha um quarto com 14 janelas, uma porta, uma cama com 3 almofadas e umas cortinas 

em volta da cama…mas não vivia sozinha, vivia com os pais: a mãe Liliam, o pai Erold e o seu 

companheiro Faísca. Um belo dia o Sol brilhava e batia com o reflexo na janela do quarto da 

princesa, ela acordou um pouco enjoada e agoniada (mas ninguém sabia que o castelo tinha sido 

amaldiçoado por uma bruxa que lá vivia antes com um monstro de sete cabeças e os braços). Por 

isso a princesa decidiu não tomar o pequeno-almoço. E foi dar um passeio pelo campo e pôs-se a 

cantarolar: 

_ Lá, lá, lá, … 

Quando viu ao longe uma pacata vila. Lá dentro havia uma mãe e um príncipe de olhos azuis e 

pequeno com uma espada. Esse príncipe chamava-se Principezinho. E a princesa foi para casa a 

pensar nesse príncipe, almoçou a pensar nele e ao pôr-do-sol foi lá outra vez. Cada vez mais ia 

tendo vontade de o beijar. Num outro dia foi apanhada pela tal bruxa e viu o tal monstro e um 

dragão vermelho. Os pais sentiam-se preocupados com a linda princesa. A mãe Liliam 

desconfiada perguntou: 

_ Tu não tens nada a ver com isto pois não Erold? 

De repente o lindo príncipe de olhos azuis “O Principezinho” voltou ao castelo montado num 

cavalo branco, desceram por uma corda, foram para o castelo e beijaram-se lá dentro. O castelo 

voltou ao normal e a bruxa morreu com o feitiço e viveram felizes para sempre! 

 

 

Numa aldeia havia uma menina cega. Na aldeia não havia muita água. Um dia a água acabou, 

toda a gente da aldeia estava com sede. À noite a menina cega levantou-se, vestiu-se e pegou no 

seu pau saiu da casa fez uma grande caminhada, andou, andou, parou e começou a ouvir a água, 

voltou para a aldeia e foi dizer a toda a gente da aldeia que encontrou a água. Toda a gente da 

aldeia pegou nos baldes e foi a caminho, de repente a água começou a sair. Toda a gente da 

aldeia ficou feliz. O rei da aldeia disse: 

_ Como é que uma pessoa cega conseguiu encontrar água? 

A menina respondeu: 

_ Sou cega mas não sou surda. 

 

A Sereia Joana 

Era uma vez uma boneca que levava lá dentro um príncipe de olhos azuis e cabelo preto. No 

fundo do mar havia uma sereia que tinha sido envenenada pela bruxa chamada Delfina, ela era 

um polvo. A sereiazinha chamava-se Joana e tinha 16 anos. Esse príncipe caçava sereias e 

queria caçar a Joana. 
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Havia um homem que ela gostava muito. Ele beijou-a e ela acordou dois dias depois. Ela foi 

apanhada pelo príncipe que quis casar com ela mas ela não queria. Depois o Jack veio salvá-la do 

malvado príncipe. Ela ficou muitos dias a chorar fechada no quarto. Mas depois habituou-se à 

ideia e viveu feliz com quem amava. A bruxa casou com o príncipe e viveram felizes.  

 

 

Era uma vez fora deste mundo uma cidade chamada a cidade das fadas. Lá havia só alegria e 

flores gigantescas. Lá morava uma menina que como as outras era fada só que não voava. Essa 

menina chamava-se Flor. A Flor tinha o cabelo loiro, uma saia de folhas cor-de-rosa brilhantes, a 

camisola também de folhas cor-de-rosa e brilhantes tinha umas sandálias cor-de-rosa. Ela 

adorava a sua companheira e como não tinha asas deram-lhe uma fada pequena. Essa fada era 

azul muito clarinho, era muito fofinha e chamava-se Flora. Um dia Flor e a sua companheira foram 

brincar com a Fá-Fá, a Dó-Dó, a Ré-Ré e a Mi-Mi. Como a Flora não tinha asas elas brincavam às 

escondidas. A Flor era contar: 

_Um …dois…três Ré-Ré não salva ninguém! – disse a Flor. 

_Hhoo! Que chatice! – gritou a Ré-Ré. 

_ Olha está a Mi-Mi e a Dó-Dó naquela rosa.- disse a Ré-Ré. 

_ Um…dois…três Mi-Mi e Dó-Dó não salva ninguém.- gritou apressadamente. 

_ Só falta a Fá-Fá! Vamos à procura dela.- gritaram as amigas. 

_Nós vamos pelo ar e tu pelo chão, ok?- disse a Ré-Ré. 

_Sim! - gritou a Flora. 

Foram de flor em flor até que a viram quase a ser atacada por abelhas. 

_ Lança um remoinho com as tuas asas. – gritou a Mi-Mi. 

_Ok! – gritou nervosamente a Fá-Fá. 

Nesse instante a Flora fez um remoinho com as suas pequenas asas. E as abelhas deixaram cair 

de propósito uma mensagem para a Flor: “Flor e companhia se queres ter asas vem ao meu 

encontro terás de passar muitos perigos e armadilhas. 

Atenciosamente Rei Titão” 

_ Nós não vamos pois não? – disse a Ré-Ré. 

_ Não sei, todos nós temos asas. – disse a Fá-Fá. 

_Todas não Fá-Fá.- disse a Mi-Mi. 

E olharam para a pequena Flor quase a chorar. 

_ Eu quero ter asas! – disse a chorar a Flor. 

_ Vamos a Flor precisa de nós! – disse a Dó-Dó. 

Foram a caminho do castelo Titão. 

_ Temos duas entradas a da direita ou a da esquerda. – disse a Mi-Mi. 

_ Olhem se atravessarmos a cabeça das cobras vamos ter ao castelo mais depressa. Então pega 

já no espelho! – disse a Fá-Fá.  

Foram atravessando a caverna onde estava a esfinge.  
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_Ai que medo! – gemeu a Ré-Ré. 

_Olha já chegámos aofim. 

_Zzzz…zzzz….cheira-me a fadas! 

_Vamo-nos pirar. – gritou a Ré-Ré. 

_ O castelo do rei está ali. – disse a Dó-Dó. 

_ Tum…Tum. Ninguém abre! – disse a Flor. 

Nesse instante a porta abriu-se e foram conduzidas por um tapete rolante. 

_ Entrem! – gritou o rei Titão! 

_ Flor, tens aqui o teu presente as tuas asas de borboleta. 

Um príncipe entrou e olhando aquela beleza de fada, correu ao encontro dela e pediu-lhe logo em 

casamento. A partir daí as fadas ainda viveram mais felizes. 

 

 

Uma Sereia perdida 

Uma bela sereia perdeu-se no mar e triste começa a chorar porque não tinha que comer. Ela não 

se lembrava de nada do que tinha acontecido e entretanto foi descansar e encontrar uma gruta 

frondosa cheia de algas e peixes dourados e cor-de-laranja era uma gruta encantadora. A sereia 

dormiu embelezada e apareceu um príncipe que parecia e príncipezinho. Durante o seu descanso 

relaxante esse príncipe ajudou-a. 

A sereia apaixonou-se por ele e deram grandes passeios pelo mar, mas certo dia lembraram-se de 

se casar e convidaram toda a sua família. 

Casaram e tiveram filhos e viveram felizes para sempre! 

 

Um Príncipe corajoso 

Num dia chuvoso no País da Magia, o Mago estava preocupado com a sua filha Isabel. 

Isabel era uma princesa muito bela, que todos os dias sentia uma chamada muito estranha. Era 

um tipo de monstro com a voz grossa. 

No dia seguinte, um príncipe passou pelo País da Magia. Então viu o Castelo e seguiu umas 

pegadas muito estranhas. Quando chegou, viu o Mago em desespero: 

_Senhor que se passa? 

_ Um monstro levou a minha filha Isabel. 

Então o príncipe seguiu as pegadas novamente, até que chegou a um sítio onde as pegadas 

tinham acabado. Deu com um portal e entrou. Era um pântano esquisito. O príncipe viu o monstro 

com a princesa nos braços. Ele lutou até ao último minuto e venceu o monstro. Levou a princesa 

ao castelo. O Mago deu-lhe tudo o que precisava, incluindo a princesa Isabel. Casaram e foram 

muito felizes.  
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Uns visitantes diferentes 

No feriado mais esperado do ano, os trabalhadores andavam a fazer o melhor trabalho possível. 

Quando chegou o dia os trabalhadores começaram a festejar esse dia. Pouco tempo depois um 

cientista começou a ver extraterrestres a irem para a Terra. As pessoas souberam a notícia e 

entraram em pânico. Quando eles chegaram as pessoas ficaram assustadas e traumatizadas com 

o que viam. 

Todos eles começaram a entender-se e ficaram amigos. Os extraterrestres levaram-nos a passear 

pelo Espaço e as pessoas mostraram as suas casas aos extraterrestres. 

Quando os extraterrestres foram embora muita gente ficou com saudades deles, mas eles nunca 

voltaram à Terra. 

 

O Planeta 

Os astronautas dos Estados Unidos da América viram imagens no seu esconderijo Top Secret, 

imagens de um planeta muito diferente dos outros que já se tinham avistado por imagens de 

satélites. Os astronautas não hesitaram e partiram logo para o espaço no seu foguetão. Já tinham 

passado imensos dias e nada.        

No dia seguinte, a nave estava a ficar sem combustível. Os astronautas estavam a ficar em 

pânico. A nave não resistiu lançou-se para baixo. Os astronautas fecharam os olhos em 

esperança de um milagre.  

Ouviu-se um estrondo que era ensurdecedor e um deles ficou surdo. A nave parou em terra firme. 

Os astronautas com curiosidade saíram da nave despedaçada com os seus fatos espaciais. 

Começaram a investigar e repararam que o planeta onde tinham aterrado era o mesmo que 

tinham visto no Top Secret. 

Decidiram dormir lá. No dia seguinte o astronauta que tinha ficado surdo voltou a começar a ouvir, 

gritar foi o que fez logo de seguida. 

Os seus colegas ficaram preocupados, foram logo ter com ele. E ficaram espantados com o 

resultado. Ficaram um ano neste tal planeta a pesquisá-lo e a tirar amostras de rochas. 

Descobriram então que este planeta realizava milagres. 

Decidiram ir embora mas no último segundo o seu computador mandou uma mensagem que dizia 

que este planeta se ia destruir dentro de milésimos de segundo. Todos os astronautas morreram 

menos um, o que tinha voltado a ouvir. 

Pôs-se dentro de uma mini nave espacial que foi em direcção à Terra. Chegou são e salvo. 

Toda a pesquisa desapareceu. Não se sabe nada sobre este planeta. É um mistério que nunca 

pode ser descoberto? 

 

Era uma vez uma menina chamada Cremilde. Ela era uma criança muito amiga das pessoas e 

muito interessada na Natureza. 

Num belo dia, um anjinho chamado Gonçalo, voou…voou…até chegar à varanda, da Cremilde. O 

anjinho como era o guardião do portal da Natureza, perguntou à menina: 
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_ Menina Cremilde quer que eu leve ao grande portal da Natureza? 

_ Sim, mas como é que você sabe que eu gosto da Natureza? 

_ Olhe eu sei, porque os seus olhos dão-me a resposta! 

_ Que fascinante! Você convenceu-me. 

_ Senhor anjinho como é que eu chego ao portal? 

_ Adormeça e fique quieta. 

E ela adormeceu… 

Passada meio hora eles chegaram e o guardião Gonçalo diz: 

_Acorde…acorde…já chegou ao seu trono. 

_ Ai, ai, já chegámos? – diz a menina. 

_ Sim! 

_O que é que eu faço? 

_Feche os olhos e sinta o ar puro! 

O anjinho abre o portal e a menina Cremilde sente o ar puro. 

_Abre os olhos minha criancinha. 

E ela abriu… 

_Ai que formosura, este portal é coisa mais linda que eu já vi! – disse a Cremilde. 

Nesta Natureza lá passarinhos a cantarolar, riachos com águas cristalinas, árvores com folhas 

esverdeadas, mantos de erva fresquinha, rosas bem cheirosas, etc. 

_Anjinho porque é que não me contaste este segredo? 

_ Porque era uma surpresa! Agora já sei que adoraste!  

O anjinho e a menina Cremilde gostavam das águas cristalinas e começaram a tirar as meias e a 

mergulhar os pés. 

O Sol pôs-se e o anjinho devolveu a menina a casa! 

Conclusão: tornaram-se os melhores amigos de sempre. 

 

 

Era uma vez uma menina que se chamava Joana. Ela todos os dias ia brincar para a praia com os 

seus amigos. 

Um dia chateada com eles por não terem aparecido foi dar um passeio junto do mar. de repente 

ouviu um ruído vindo das profundezas das águas. Assustada sentou-se numa duna. 

_Quem está aí? – perguntou com medo que lhe acontecesse alguma coisa. 

_ Sou eu o rei de todas estas águas. Levantou-se e foi a correr para um rochedo. Sentou-se e 

pensou, pensou…E chegou à conclusão que queria conhecer as profundezas de todos os mares. 

Então num Sábado à tardinha trouxe o seu fato de mergulho e lá foi ela para as profundezas do 

mar. E viu algas de várias cores, grutas cheias de riquezas, sereias, lindos corais, peixes com 

asas, tubarões amigos, baleias com os seus filhos e tartarugas vermelhas. Quando voltou para 

casa ia feliz e estupefacta com o que viu.        
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A Natureza 

Na Natureza as coisas são belas. Há harmonia e caridade, é um mundo de magia onde as flores 

são muito brilhantes. As pedras de tantas cores, as rosas com cheiro a Primavera acabada de 

chegar à porta! 

E também há as flores de mil cores dizendo por outras palavras há flores multicolores! Na 

Natureza há uma flor resplandecente que é uma rosa de todas as cores do mundo da magia. 

Também há malmequeres e girassóis. Nos girassóis há uma coisa de bondade, uma luz cintilante, 

na rosa há também uma luz de harmonia. Há animais, os passarinhos a esvoaçar no ar puro 

sereno e calmo, uma borboleta de três cores e ainda um peixinho dourado. Ele é calmo e amigo 

de todos. Ao pé deste havia a sua amiga água que vive numa nascente com as águas cristalinas e 

brilhantes. Há ar puro pela manhã calma. É acordar e ouvir os passarinhos a cantar. Ah! Ainda há 

a relva verdinha cheia de tufos fofos como se fossem uma cama quentinha; é como estar a dormir 

ao pé de diamantes brilhantes. É para a frase final a Natureza é um acto de bondade! 

 

Um cientista maluco 

Um rapaz muito esperto fazia miniatura de objectos do futuro. Na escola ele tirava 4 a Matemática, 

4 a Língua Portuguesa, 4 a Estudo do Meio mas havia uma matéria que ele adorava que era a 

Física e Química e a essa disciplina tirava 5. Ele andava na Universidade a acabar o curso de 

cientista do futuro. Passados 6 anos já o rapaz chamado Nicholas Cage sofreu um trágico 

problema numa experiência maluca, enganou-se na experiência e a partir desse dia ele começou 

a contactar com ET’s. Uns meses depois os ET’s quiseram conhecer o homem e vieram para a 

terra. Foi um problema no princípio porque os ET’s não sabiam como eram os humanos sabiam 

como eram os ET’s mas depois deram-se muito bem. 

 

A fronteira 

Era uma vez um menino chamado João que viu uma montanha enorme. Ele decidiu subir só que 

ia demorar muitos dias por isso foi buscar muita comida e roupa. Ao terceiro dia ficam sem comida 

e a sorte dele é que já tinha chegado ao topo. Olhou para o outro lado e ficou estupefacto: era 

tudo imaginário: as casas durante 5 segundos ficaram invisíveis ao olho nu. Ele escorregou por ali 

abaixo e quanto mais ele descia mais a montanha desaparecia. Chegado lá abaixo fez logo um 

amigo o Mogli pois caiu em cima dele e da pantera negra. Depois o Mogli levou o João a conhecer 

o país da Fantasia. O João conheceu todos os bonecos de animação e conheceu o seu super 

herói preferido e o João ficou preso lá para sempre.  

 

 

Era uma vez uma menina chamada Catarina. Catarina vivia numa cidade com os pais e com o seu 

irmão Diogo. 

Um dia Catarina, como já estava farta de estar em casa decidiu ir dar um passeio com o seu 

irmão. 
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_Mãe, eu e o Diogo vamos acampar para a floresta e só voltamos amanhã.  

_ Está bem filhos! – respondeu a mãe. 

Então Catarina e Diogo foram preparar as malas para partirem. 

Quando começou a escurecer, Diogo e Catarina andavam perdidos na floresta. Os dois já muito 

cansados, decidiram parar mesmo ali. Então fizeram as tendas e adormeceram mesmo a tempo. 

Quando um sol radiante apareceu no céu, Catarina e Diogo já estavam a tomar o pequeno-

almoço. Arrumaram as coisas e prontos para irem para casa partiram todos felizes. 

A mãe já um bocado preocupada com os filhos, decidiu ir buscá-los à floresta. 

_Olha Diogo, a mãe veio buscar-nos. 

_Olá mãe! – disse o Diogo todo contente.  

_ Olá filhos! Eu já estava um bocado preocupada e decidi vir-vos buscar. 

_ Obrigada! – disse Catarina.        

   

 

O mundo da fantasia 

Era uma vez um menino que se chamava Élviro. Ele era loiro com caracóis. As sapatilhas dele 

eram vermelhas, as calças verde claro, a camisola amarela e o chapéu azul. E tinha sete anos. 

O Élvito tinha um sonho, entrar no mundo da fantasia. Mas todos os amigos e colegas tiravam-lhe 

as esperanças. 

Mas como ele era um rapazinho muito simpático e reguila, nunca perdeu a esperança. E fez bem! 

Um dia Élviro foi ao parque para ver os seus amigos da turma. Pouco mais tarde, depois de ter 

brincado, estendeu-se na relva fofa e verdejante. Cinco minutos depois o rapaz tinha adormecido. 

Teve um sonho em que tinha entrado no mundo da fantasia. Quando acordou fez uma grande 

descoberta: que o Mundo da fantasia existia! A partir daí passou a saber que para partir para a 

magia era só imaginar. O seu maravilhoso desejo realizou-se. Feliz agora é com a magia. 

 

A flauta desaparecida 

Era uma vez um menino chamado Miguel. Esse menino tocava muito bem flauta. Mas numa linda 

manhã o Miguel acordou e não viu a flauta em lado nenhum, perguntou à mãe, perguntou ao pai 

mas nada, então ele pensou e disse de repente:  

_Mãe, pai se calhar foi roubada – disse ele com um ar triste.  

Procurou por toda a casa menos por um, a casa de banho, foi lá que viu a sua flauta em cima da 

prateleira ele tinha posto lá quando ia lavar as mãos esqueceu-se dela. Correu para os pais e 

disse: 

_A minha flauta está aqui ela não foi roubada! – ele ficou todo contente. 

Foi para o seu quarto e começou a tocar a sua música preferida.  
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Os dias de Joana 

Era uma vez uma menina que todos os dias ia brincar a um belo parque. Num dia de muito calor 

Joana de seguida às aulas ia brincar a esse parque. Esse parque tinha: um lindo baloiço azul cor 

do mar, um escorrega vermelho e umas escadas de madeira. O parque era simples e bonito. 

Sabem porque que é que a Joana ia todos os dias para lá? Porque lá havia uma bela árvore 

enorme que dava muitos frutos e uma óptima sombra, onde Joana se sentava e fazia os seus 

trabalhos de casa e por fim dormia uma sesta descansada. 

Quando acordava ouvia os pássaros a cantar, isso significava que eram horas de voltar para casa. 

Quando chegava a casa a mãe perguntava-lhe se já tinha lanchado e a resposta dela era sempre 

não, então a mãe preparava-lhe um belo lanchinho com: croissant com um óptimo suminho de 

laranja. De seguida ia tomar um dos seus preferidos banhos de hidromassagem. Quando acabava 

o seu banho ia ver um pouco de televisão. E quando o pai chegava do trabalho iam todos jantar, a 

seguir ao jantar Joana já sabia que fazer se não o pai refilava: “ Já imediatamente para a cama” e 

Joana tinha de ir para a cama. Era assim que Joana passava os seus dias! 

 

A cascata 

Era uma vez uma coisa espectacular. Ninguém sabia de onde vinha mas um dia um miúdo 

chamado Kevin foi há descoberta com a sua amiga Niara. Já passava de uma hora e eles ainda 

estavam a procurá-la até que a encontraram. Aquilo era uma coisa pacífica, onde viviam todos os 

seres vivos! 

E o Kevin disse: 

_ Uáu! Vamos tomar banho ali? 

A Niara respondeu-lhe: 

_ Bem, uma boa banhoca não faz mal a ninguém! 

Já estava de noite e eles adormeceram ao pé de um carvalho. O Kevin acordou e viu um Sol 

radiante a olhar para ele! 

O Kevin disse: 

_Acorda Niara, acorda! 

A Niara acordou e disse: 

_Que tal dar nome a esta coisa? 

O Kevin respondeu: 

_Boa ideia! Pode ser cascata? 

A Niara respondeu: 

_ Excelente! Agora vamos embora para contar a toda a gente! 

Então eles contaram a todas as pessoas que conheciam e tornaram-se lendas! 

 

O menino do Circo 

Era uma vez um menino chamado Abílio cujo seu grande sonho era fazer parte de um circo. Ele 

tinha vinte anos ele só podia entrar no circo aos vinte e um anos e estava ansioso. 
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Um ano depois lá estava ele em Lisboa a actuar. Ele era malabarista e trapezista. Gostava das 

cidades de Gaia e de Coimbra.  

 

Se eu fosso um livro… 

Se eu fosse um livro seria o melhor livro de sempre porque tinha histórias de todos os tipos: 

comédia, suspense, animação, aventura, banda desenhada e romance. A comédia deixaria as 

pessoas a rir, a rir, a rir, a rir até nunca mais, o suspense deixaria as pessoas intrigadíssimas, por 

saberem o que ia acontecer depois; a animação alegrava mais as crianças tristes, a aventura seria 

a melhor história de sempre porque teria mais emoção e ao mesmo tempo as pessoas divertiam-

se; a banda desenhada teria cenas incríveis e os melhores gráficos. Por fim surgia o romance. 

Com tanto que contar este livro nunca estará à venda, podem lê-lo se usarem a imaginação!                 
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Anexo 4: Desafio 1 
 
 

Grupo A 

 

Resumo 

Estrutura do conto: 

Fruto da sua origem oral, estes contos têm quase sempre uma estrutura muito simples e fixa. As 

próprias fórmulas inicial ("Era uma vez...") e final ("...e foram felizes para sempre.") revelam isso. 

Essa estrutura pode ser traduzida da seguinte forma:  

• ordem existente - situação inicial; 

• ordem perturbada - a situação de equilíbrio inicial é destruída, o que dá origem a 

uma série de peripécias que só se interrompem com o aparecimento de uma 

força rectificadora;  

• ordem restabelecida .  

Personagens:  

A caracterização das personagens é sumária e estereotipada: os heróis concentram em si os 

traços positivos, enquanto os vilões evidenciam todos os aspectos negativos da personalidade 

humana. Dessa maneira personifica-se o bem e o mal e manifesta-se insistentemente a vitória do 

primeiro sobre o segundo.  A caracterização indirecta prevalece sobre a directa, visto que é 

sobretudo pelas suas acções que as personagens revelam o seu carácter.  

Tempo e espaço 

A fórmula inicial ("Era uma vez..." ou outra equivalente) remete para o passado e, desse modo, 

funciona como um sinal de que se vai passar do mundo real para um mundo irreal, o mundo da 

fantasia, onde tudo é possível. Esse mergulho no imaginário termina com a fórmula final: "...e 

viveram felizes para sempre."  
Ao longo do conto as indicações de natureza temporal são sempre limitadas e vagas, não 

permitindo determinar com rigor a duração da acção ou a localização num contexto histórico 

preciso. O mesmo acontece relativamente ao espaço: um palácio, uma casa, uma fonte, uma 

floresta...  

Na verdade, as vagas referências espácio-temporais aparecem apenas porque são uma exigência 

da narrativa, visto que nada acontece fora do tempo e do espaço. Não é o onde nem o quando 

que interessa, mas sim o que acontece, a acção. As próprias personagens são um mero suporte 

da acção, daí a sua caracterização estereotipada.  

A conjugação dessas características (personagens estereotipadas e espaço e tempo 

indeterminados) concede às histórias um carácter atemporal e universal, que permite a sua 

reactualização permanente: é algo que poderia acontecer em qualquer tempo e em qualquer lugar.  
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Funções (importância) do conto 

Em maior ou menor grau, o conto popular tinha as seguintes funções:  

• preencher os tempos de lazer;  

• propor aos ouvintes modelos de comportamento;  

• transmitir os valores e concepções do mundo próprios daquela sociedade.  

Em síntese, podemos dizer que os contos tinham (têm) uma função de entretenimento e uma 

função educativa. Por um lado, constituíam uma das formas de ocupar os tempos livres, 

geralmente os serões, reforçando os laços de convivialidade entre os membros da comunidade e 

despertando a imaginação dos assistentes; por meio deles era possível compensar a dureza e a 

monotonia da vida quotidiana, fugindo para mundos distantes e vivendo papéis e situações 

empolgantes. Por outro, concediam aos mais velhos um instrumento privilegiado para levarem os 

mais novos a interiorizarem valores e comportamentos considerados aceitáveis.  

 

Grupo B 

 

Estrutura do conto 

- ordem existente - situação inicial; 

- ordem perturbada - a situação de equilíbrio inicial é destruída, o que dá origem a uma 

série de peripécias que só se interrompem com o aparecimento de uma força 

rectificadora;  

- ordem restabelecida.  

 

Personagens  

A caracterização das personagens é sumária e estereotipada: os heróis concentram em si os 

traços positivos, enquanto os vilões evidenciam todos os aspectos negativos da personalidade 

humana. 

 

Tempo e Espaço 

Ao longo do conto as indicações de natureza temporal são sempre limitadas e vagas, não 

permitindo determinar com rigor a duração da acção ou a localização num contexto histórico 

preciso. O mesmo acontece relativamente ao espaço: um palácio, uma casa, uma fonte, uma 

floresta...  

 

Funções (importância) do conto 

Em maior ou menor grau, o conto popular tinha as seguintes funções:  

- preencher os tempos de lazer;  
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- propor aos ouvintes modelos de comportamento;  

- transmitir os valores e concepções do mundo próprios daquela sociedade.  

Grupo C 

Resumo 

O conto tem a seguinte estrutura: ordem existente, ordem perturbada, ordem 

restabelecida. As personagens são os heróis e os vilões. A localização do tempo é 

sempre limitada e vaga e a do espaço também, pode ser um palácio, uma casa, etc. As 

funções do conto são preencher os tempo de lazer, propor aos ouvinte modelos de 

comportamento e transmitir os valores e concepções do mundo próprios daquela 

sociedade.  

 

Grupo D 

Resumo 

Estrutura do conto: ordem existente (situação inicial), ordem perturbada (a situação de equilíbrio 

inicial é destruída, o que dá origem a uma série de peripécias que só se interrompem com o 

aparecimento de uma força rectificadora), ordem restabelecida. 

Personagens: os heróis concentram em si os traços positivos, enquanto os vilões evidenciam 

todos os aspectos negativos da personalidade humana. 

Tempo e Espaço: Ao longo do conto as indicações de natureza temporal são sempre limitadas e 

vagas, não permitindo determinar com rigor a duração da acção ou a localização num contexto 

histórico preciso. O mesmo acontece relativamente ao espaço: um palácio, uma casa, uma fonte, 

uma floresta...  

Funções do conto: o conto popular tinha as seguintes funções: preencher os tempos de lazer; 

propor aos ouvintes modelos de comportamento; transmitir os valores e concepções do 

mundo próprios daquela sociedade.  

Estrutura do conto: 

 

Grupo E 

Estrutura do conto 

 

Fruto da sua origem oral, estes contos têm quase sempre uma estrutura muito simples e fixa. As 

próprias fórmulas inicial ("Era uma vez...") e final ("...e foram felizes para sempre.") revelam isso. 

Essa estrutura pode ser traduzida da seguinte forma:  



23 

• ordem existente - situação inicial; 

• ordem perturbada - a situação de equilíbrio inicial é destruída, o que dá origem a 

uma série de peripécias que só se interrompem com o aparecimento de uma 

força rectificadora;  

• ordem restabelecida .  

Personagens 

A caracterização das personagens é sumária e estereotipada: os heróis concentram em si os 

traços positivos, enquanto os vilões evidenciam todos os aspectos negativos da personalidade 

humana. Dessa maneira personifica-se o bem e o mal e manifesta-se insistentemente a vitória do 

primeiro sobre o segundo.  

A caracterização indirecta prevalece sobre a directa, visto que é sobretudo pelas suas acções que 

as personagens revelam o seu carácter.  

 

Tempo e espaço 

A fórmula inicial ("Era uma vez..." ou outra equivalente) remete para o passado e, desse modo, 

funciona como um sinal de que se vai passar do mundo real para um mundo irreal, o mundo da 

fantasia, onde tudo é possível. Esse mergulho no imaginário termina com a fórmula final: "...e 

viveram felizes para sempre."  

Ao longo do conto as indicações de natureza temporal são sempre limitadas e vagas, não 

permitindo determinar com rigor a duração da acção ou a localização num contexto histórico 

preciso. O mesmo acontece relativamente ao espaço: um palácio, uma casa, uma fonte, uma 

floresta...  

Na verdade, as vagas referências espácio-temporais aparecem apenas porque são uma exigência 

da narrativa, visto que nada acontece fora do tempo e do espaço. Não é o onde nem o quando 

que interessa, mas sim o que acontece, a acção. As próprias personagens são um mero suporte 

da acção, daí a sua caracterização estereotipada.  

A conjugação dessas características (personagens estereotipadas e espaço e tempo 

indeterminados) concede às histórias um carácter atemporal e universal, que permite a sua 

reactualização permanente: é algo que poderia acontecer em qualquer tempo e em qualquer lugar.  

Funções (importância) do conto 

Em maior ou menor grau, o conto popular tinha as seguintes funções:  

• preencher os tempos de lazer;  

• propor aos ouvintes modelos de comportamento;  

• transmitir os valores e concepções do mundo próprios daquela sociedade.  
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Em síntese, podemos dizer que os contos tinham (têm) uma função de entretenimento e uma 

função educativa. Por um lado, constituíam uma das formas de ocupar os tempos livres, 

geralmente os serões, reforçando os laços de convivialidade entre os membros da comunidade e 

despertando a imaginação dos assistentes; por meio deles era possível compensar a dureza e a 

monotonia da vida quotidiana, fugindo para mundos distantes e vivendo papéis e situações 

empolgantes. Por outro, concediam aos mais velhos um instrumento privilegiado para levarem os 

mais novos a interiorizarem valores e comportamentos considerados aceitáveis.  
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Anexo 5: Desafio 2 
 

 

Os Sapatinhos Encantados  

 

O tempo: de dia e de noite 

O espaço: numa serra 

As personagens: a mãe, a filha, a velha, os ladrões e o príncipe.  

 
Era uma vez uma mulher que se achava lindíssima e que sempre que perguntava aos almocreves 

se havia alguém mais belo do que ela; e respondiam-lhe que havia uma linda e encantadora 

rapariga, que era mais bela do que ela. A mulher mandou-a matar sabendo que era sua filha. Os 

criados levaram-na para a serra, mas deixaram-na ficar porque ficaram com pena. 

A mãe mandou-lhe por uma velhinha uns sapatos que a faziam morrer. Na casa dos seus irmãos 

emprestados (ladrões) lá calçou os sapatos e caiu morta. Os ladrões tristes levaram-na ao 

príncipe que lhe tirou os sapatos e ela voltou à vida e assim casaram e viveram muito felizes. 

 

História do grão-de-milho 

 

Espaço – passa-se num campo 

Tempo – passa-se de noite 

As personagens principais – o Grão-de-Milho e o Lavrador 

Os adversários – Boi, Lobo, Ladrões 

Como acabou a história? Grão-de-Milho regressou a casa e o seu pai ficou rico 
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Anexo 6: Constrói 1 
 

História A 

 

Era uma vez um dragão que vivia numa gruta. Esse dragão queria roubar uma princesa que vivia 

num grande palácio cheio de guardas. 

Certo dia o dragão atacou o palácio mas adormeceu com a cabeça em cima de uma nuvem. 

Certo dia uma gaivota passou por lá e tentou acordar o dragão mas não conseguiu. 

A gaivota aproveitou o seu corpo para dormir. O dragão nunca mais acordou.  

 

História B 

 

Era uma vez um pato que não sabia voar. Um dia, ele pediu um desejo e disse: 

_ Quero conhecer um Dragão e uma nuvem simpática. 

Então, uma noite ele enfrentou vários perigos para que o seu desejo se concretizasse. Num Sol 

radiante, ele viu um paraíso e ficou boquiaberto. O pato viu prados verdejantes e também um 

enorme Dragão com escamas brilhantes, deitado com a cabeça numa nuvem! 

O céu estava com um aspecto meio verde e meio azul. 

Passado algum tempo, o pato cheio de coragem perguntou ao Dragão: 

_ Senhor Dragão, posso subir para as suas costas? 

_ Podes. – Respondeu o Dragão. 

Então, o pato todo apressado subiu de dois em dois às costas dele. Finalmente o pato subiu às 

nuvens e viveu feliz para sempre!  

 

História C 

 

Era uma vez uma terra linda chamada dragolândia, lá nunca anoitecia, era sempre de dia. Na 

dragolândia só existem dragões. Um dia um pato voou até a dragolândia. Foi o primeiro animal a ir 

lá sem serem os dragões. O pato instalou-se numa gruta de terra. Ele conheceu um. Eles todos os 

dias iam dormir a sesta. O dragão punha a cabeça na nuvem e dormia e o pato subia pelas costas 

e dormiam na nuvem.  

 

História D 

 

Numa manhã o rei pássaro anunciou que se ia casar com uma menina. Essa era muito grande 

mas tinha uns pés pequenos, do tamanho de uma ervilha espalmada. O casamento era no 

Sábado. A rapariga adorou o quarto onde ia dormir e os colchões eram imensos e estavam todos 

em altura, parecia uma muralha.  
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Era Sábado estava tudo preparado, só que a rapariga tinha desaparecido. O rei mandou procurá-

la e a quem a encontrasse ficaria cavaleiro. Todos a procuraram e ela apareceu e casaram-se, 

tiveram um filho e a história continuou.  

 

História E 

 

Era uma vez uma menina que queria ser princesa para pedir todos os desejos. Um dia ela casou 

com um príncipe não por amor mas por dinheiro. Um dia acordou numa cama de ervilhas, muito 

alta e a sua coroa de ouro era mais pequena do que a cabeça dela e os sapatos eram mini, quase 

não lhe cabiam, era mesmo à medida. E ela, era do tamanho de uma almofada e o cobertor nem 

lhe tapava os pés. Ela adorava aquela vida, cheia de flores e pedia tudo o que queria e ninguém 

se recusava pois era a princesa. 

Um dia perdeu tudo e ficou pobre e o príncipe deixou-a e ela conheceu uma pessoa que era pobre 

e ela não queria casar e não se apercebia da beleza interior mas por fim a encontrou num jantar 

romântico e assim se casou.  

 

História F 

 

Era uma vez uma princesa, ela estava muito aborrecida, o pai e a mãe eram muito famosos e 

falavam com muitos jornalistas. Por isso, quando chegavam a casa, por sua vez estavam muito 

cansados para falarem com ela. Por isso ela pediu aos pais para lhe oferecem uma cama, a cama 

mais bela que houvesse no reino. Decidiram que lhe iriam fazer a vontade. Ela pensou que se 

tivesse uma cama muito confortável, talvez tivesse sonhos a partir dessa cama, sonhos 

fantásticos. E foi verdade, a partir dessa cama teve um sonho que era rainha e os pais já lhe 

ligavam mais e conversavam com ela, brincava e divertiam-se. O sonho realizou-se…  



28 

Anexo 7: Constrói 2 
 
A 
 
Texto1 

À noite estava o Pedro a tomar conta do bebé João. Estavam os dois muito divertidos a brincar, 

quando de repente aparece um ladrão e rapta o Pedro. O ladrão não sabia das chaves da porta, o 

João aproveitou e foi atrás dele e deu-lhe uma mordidela na mão. O Pedro deu-lhe um pontapé e 

ele fugiu a sete pés. Todos contentes fizeram uma grande festa. O Pedro foi buscar o antigo 

tambor do pai e começaram a cantar às estrelas, mas como elas se movimentavam de um lado 

para o outro, adormeceram tranquilamente. No dia seguinte contaram aos pais a sua aventura que 

passaram, quando eles foram jantar fora. (Mariana, Gonçalo B., Tiago) 

 

Texto 2 

O Salvador 

Era uma vez uma macaca que tinha sido raptada por um homem. Ele queria a macaca para fazer 

colecção. Já tinha dois crocodilos, cinco leões e quatro leoas e só tinha um macaco e queria uma 

macaca para conseguir mais macacos e disse: 

_ Pensando bem vou raptar aquela macaca. 

E lá foi. Guardou-a numa jaula e foi para casa. Estava de madrugada, estava um homem salvador 

a passar e viu vários animais com uma cara de tristes guardados numa jaula. Então deitou a jaula 

a baixo e salvou os animais. O homem ladrão saiu de casa e disse: 

_Vão fugir! 

Mas não foi a tempo porque o homem salvador e os animais foram atrás dele. Passado um tempo 

de estarem a correr ficaram cansados, já não viam nada à frente, então foram a correr 

encontraram-se todos e catrapumba caíram todos no chão e nunca mais se lembraram do 

assunto.  

 

Texto 3 

 

A aventura do Tommy e do Jerry 

Num dia chuvoso, o Jerry descansava no seu buraquinho. De repente aparece o Tommy com a 

sua armadilha de queijo… O Jerry com a sua esperteza pôs-se a correr para o quintal. Em 

seguida, o Tommy começou a apressar-se. Os dois iniciam as suas corridas à volta da casa, o 

Tommy calca um ancinho e o pau do ancinho bate nele. Passada meia hora, eles começaram a 

correr mais rapidamente. O Jerry tão cansado começa aos pulos, o Tommy acompanha. Eles 

decidem ser amigos. Como o Tommy era pouco inteligente mandou um salto e caiu de cabeça 

para o chão. Foi vencido pelo herói Jerry!   
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B 
 

Texto 4 

O Cabo das Tormentas 

Muitos boatos diziam que no Cabo das Tormentas habitava um grande gigante. O português 

Bartolomeu Dias foi com a sua tripulação até África onde se situava este terrível cabo. A tripulação 

estava muito preocupada, pois ia estar frente a frente com este grande mito. Quando chegaram já 

era noite. Descobriram que não havia nenhum gigante mas sim coisas piores como: ondas 

gigantes e uma pedra enorme. Ficaram aliviados por não haver gigante, mas tiveram de travar 

uma grande batalha contra as ondas e claro não serem esmagados. Toda a tripulação ficou 

exausta mas muito feliz por não haver gigante nenhum.  

 

C 
Texto 5 

Era uma noite de grande tempestade, andavam três homens no mar, havia ondas naquele sítio 

imenso. Eles ouviram um barulho estranho e foram a correr para a proa do barco, o barco estava a 

naufragar. Os homens pegaram num bocado de madeira e saíram de perto do barco para 

sobreviver. Passados alguns dias conseguiram descobrir uma ilha. Eles estavam cheios de fome e 

foram procurar comida e encontraram. Sentaram-se à sombra de uma árvore a comer. Decidiram 

fazer uma fogueira à beira do mar e começaram a cantar. Depois de tanto cantar foram apanhar 

folhas de palmeira para se deitarem. Felizmente não houve mais desastres.  

 

Texto 6 

Um dia num país chamado China havia um herói chamado Jack Chan mas a história não é tudo 

de bom. Nesse dia o Jack Chan descobriu os 4 demónios: vento, terra, água e fogo. Eles eram os 

maus da fita. O Jack Chan convidou os demónios para irem à Mira Douro. No outro dia 

encontraram-se lá. O Mira Douro era multicolorido. Havia flores espantosas e erva fresquinha e 

verdinha ao lado duma nascente cristalina. O Jack Chan com as suas técnicas de kung fu mandou 

os demónios para o inferno. Ainda restava o demónio do fogo. Era o mais difícil o Jack Chan não 

sabia o que fazer, entretanto encontrou uma espada Dourada e acertou-lhe no rabo, mas não 

adiantou. Entretanto apareceu o seu avô com uma caixa que o levou para o seu mundo.    
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Anexo 8: Constrói 3 
 

A história do Mário 

 

Mário, Luiggi, Koshi e Peach caminhavam pela neve enquanto o Bowser os observava pela sua 

bola de cristal e disse assim para os seus aliados, os fantasmas: 

_ Quero que raptem a princesa e que matem o Mário. 

Então lá foram eles a esquiar pela neve e encontraram-se em frente de uma ravina. Um dos 

fantasmas disse assim: 

_ Empurramos os outros e depois raptamos a princesa. Então criaram uma avalancha. Então o 

Super Mário e os amigos enfiaram dentro de uma gruta, mas aquilo estava tudo cheio de neve. 

Certa altura, o Luiggi viu uma flor de fogo e avisou o Mário. O Mário apanhou a flor e derreteu a 

neve e quanto aos fantasmas apanharam um sermão. 

 

Tsunami 

 

Era uma vez uma sereia que vivia no fundo do rio maior do mundo. Era a sereia mais bela do 

mundo e não havia outra igual. Ela só tinha medo de uma coisa: um maremoto. Porque essa 

sereia não era uma seria mas sim menina da terra. Essa menina, quando tinha 6 anos e estava na 

praia aconteceu um tsunami e ela foi levada pelas águas do mar até um rio onde se transformou 

em bebé sereia. Foi criada por um rei que nunca pensou que aquilo tinha nas mãos era em 

tempos um humano. Foi criada como uma sereia normal. Naquele dia fazia 6 anos e viu o rio 

poluído.  

_ Pai está tudo poluído! E porque é que estás arrumar tudo? Não são os criados? – perguntou a 

sereia confusa. 

_ O rio está poluído! Vamos todos mudar de casa! Mandei os criados irem ajudar as mulheres - 

respondeu o pai.  

Limparam, arrumaram e esconderam a cidade e foram para o mar. Construíram uma nova cidade 

e deram-lhe o nome de Atlântida. Num dia de trovoada e de ondas fortes os habitantes do mar 

sabiam que ia acontecer um tsunami e foram todos para fora de água, quando o tsunami engoliu a 

pequena sereia. O rei foi salvá-la mas ela porém chorava e dizia que tinha sido igual à 12 anos 

atrás. O rei estava estupefacto! 

_ Então tu és uma humana com poderes mágicos! 

Quando a tempestade acalmou levaram-na para o seu mundo e os seus pais choraram de alegria.  
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Num dia de sol radiante uma linda menina de caracóis amarelos foi à margem do lago buscar 

água para a sua mãe que estava muito doente. Um dia um urso atacou a casa delas e matou a 

mãe da menina porque a filha se escondeu debaixo da cama mas ela conheceu e casou-se. 

Um dia ela conheceu o filho do urso que tinha atacado a sua mãe. Ele era muito querido, ao 

contrário do pai que era muito mau. Um dia o pai já velhinho quis separar o filho da menina e o 

filho teve que lutar contra o pai, conseguindo vencê-lo e ficou amigo da menina até à morte.  

 

 

Era uma vez uma fada muito feia que um dia foi a uma feira onde tinha muitas fadas a escolher 

roupas e também havia maquilhagens para se pintarem. As fadas até fugiam dizendo: 

_ Ai, ai, socorro! 

Ela estava a ficar triste, mas pensou, pensou e resolveu maquilhar-se e comprar roupas novas. 

Então foi para sua casa, tomou um banho, depois foi experimentar a roupa nova, depois pôs um 

perfume e no fim pintou a cara com purpurinas.  

Logo a seguir foi novamente à feira comprar mais roupa. 

As outras fadas chamaram-lhe Bela! 

 

 

Uma bela princesa 

Era uma vez uma princesa que se chamava Cremilda. A Cremilda gostava muito de ser 

professora, mas o seu pai não a deixava. 

Certo dia houve uma grande guerra. No fim da guerra, a princesa foi raptada mas um grande 

cavaleiro chamado Hugo salvou-a. Quando a princesa fez 20 anos o pai dela deixou-a ser 

professora e a Cremilda teve bons alunos e foi feliz com o seu Cavaleiro Hugo. 

 

 

A serpente marinha 

Ao longo de muitos séculos existiu a serpente mais poderosa da galáxia. Ela continha a 

neurotoxina mais forte que já existiu!!! 

Algumas tripulações, quando iam para o mar nunca mais voltavam. Ela era a “guardiã dos mares”! 

Passado algum tempo, uma tripulação corajosa conseguiu enfrentar aquele terrível monstro.   
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