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Resumo 

Aprender a escrever é um processo desafiante que é tipicamente desenvolvido 

nas escolas. No entanto, a investigação é algo escassa no que toca às práticas de ensino 

da escrita dos professores. Esta investigação teve o objetivo analisar as práticas e 

perceções acerca da escrita e do ensino da escrita de uma amostra de professores de 

Portugal (n = 96) e do Brasil (n =99). Os professores reportam as suas práticas para 

promover a escrita autorregulada nos seus alunos, adaptações para escritores menos 

proficientes e as suas perceções acerca da escrita e do ensino da escrita. Os resultados 

conduzem a questões e preocupações acerca da qualidade do ensino da escrita em 

ambos os países. A maioria dos professores reportou uma abordagem de ensino da 

escrita orientada para o processo, assim como práticas de promoção da escrita 

autorregulada e métodos de ensino explícitos para o ensino da escrita de forma muito 

pouco frequente. A maioria dos professores Portugueses e Brasileiros têm a perceção do 

ensino da escrita como uma responsabilidade partilhada, mas os professores Brasileiros 

tiveram uma maior concordância com esta ideia. A perceção dos professores 

Portugueses acerca da importância do ensino da escrita para o sucesso profissional e 

académico dos seus alunos foi maior que a dos professores Brasileiros. Foi encontrada 

uma correlação positiva entre a preparação dos professores para o ensino da escrita e as 

suas práticas para a promoção da escrita autorregulada dos alunos. As implicações dos 

resultados encontrados são discutidas. 

 

Palavras chave: ensino da escrita/ensino básico/Portugal/Brasil 

Esta tese foi realizada ao abrigo do projeto FAPERGS (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio Grande do SUL (430-2551/14-2). 
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Abstract 

Learning how to write is a challenging process, typically developed in schools. 

Teachers' practices to teach writing, however, have been under researched. The aim of 

this  tudy  was to survey a sample of teachers  from Portugal (n = 96) and Brazil (n =99) 

about their practices for and perceptions about writing instruction. Teachers 

reported on their practices to promote students' self-regulated writing, adaptations for 

less skilled writers, and their perceptions about writing and teaching writing. The 

findings from this survey raise concerns about the quality of writing instruction in both 

countries. The majority of the teachers rarely use a process oriented approach to teach 

writing, practices to promote students' self-regulated writing, and explicit teaching 

methods for writing instruction. Both Portuguese and Brazilian teachers perceived 

writing as a shared responsibility, but Brazilian teachers seemed to agree with this 

stronger. Portuguese teachers' perception of the importance of writing for students' 

academic and professional success was higher than for Brazilian teachers. A positive 

correlation was found between teachers' preparation to teach writing and their practices 

to promote students' self-regulated writing. The implications of these findings are 

discussed. 

 

Key-words: writing instruction/middle schools/Portugal/Brazil 

 

 

 

Esta tese foi realizada ao abrigo do projeto FAPERGS (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio Grande do SUL (430-2551/14-2). 



Índice  

 

Introdução ......................................................................................................................... 1 

Método .............................................................................................................................. 9 

Participantes e contexto ................................................................................................ 9 

Instrumento ................................................................................................................. 12 

Procedimento .............................................................................................................. 15 

Resultados ....................................................................................................................... 15 

Discussão ........................................................................................................................ 26 

As tarefas de escrita de professores Portugueses e Brasileiros ................................... 26 

Perceções acerca da escrita e da instrução da escrita dos professores Portugueses e 

Brasileiros. .................................................................................................................. 28 

Diferenças contextuais nas práticas e perceções dos professores acerca do ensino da 

escrita. ......................................................................................................................... 29 

O papel da preparação para o ensino da escrita .......................................................... 30 

Limitações e conclusões ................................................................................................. 31 

Referências ..................................................................................................................... 34 

Anexos ............................................................................................................................ 41 

 



 

 

 

1 

 

Introdução  

A competência de escrita é um elemento vital na sociedade de hoje, não só para 

o indivíduo a nível pessoal, mas também para o sucesso do mesmo a nível profissional e 

social (Berninger, 2012; Moon, 2012). A escrita pode ser considerada um instrumento 

global de comunicação na era digital, e uma forma de avaliar conteúdos, e 

conhecimentos curriculares ao longo das disciplinas da maior parte dos contextos 

escolares (Graham, MacArthur, & Fitzgerald, 2013; Malpique & Veiga Simão, 2013). 

Se olharmos para a escrita em termos históricos, mesmo antes da palavra começar a ser 

impressa, já a escrita era um instrumento de partilha de conhecimento, perpetuando-se 

imagens, sentimentos, ideias e emoções, podemos dizer que a escrita configura-se como 

uma manifestação material da cultura. No entanto, e apesar da longa historia que a 

escrita tem, desde há milhares de anos até ao dia de hoje, a escrita não é de forma 

alguma um processo natural ao ser humano, como são as tarefas de aprendizagem da 

linguagem, ouvir os outros, ou mesmo a visão. Tradicionalmente a leitura e a escrita 

têm sido propostas como processos de linguagem de segunda ordem, desta forma 

requerendo uma instrução formal e sistemática (Emig, 1977). Desta forma, e pela 

artificialidade da escrita como um processo de linguagem, a escrita é um processo que 

tem de ser ensinado. A aprendizagem da escrita é um processo desafiante, sendo 

normalmente desenvolvido nas escolas. As práticas de ensino da escrita dos professores 

e as suas perceções no que toca á escrita, e ao seu ensino, têm no entanto sido pouco 

estudadas (Peterson & McClay, 2014). A grande maioria dos estudos internacionais têm 

reportado problemas no que toca à instrução da escrita, associados ás atividades de 

escrita que os alunos desenvolvem ao longo da sua escolaridade, do tempo despendido 

em atividades de escrita, e da implementação de práticas de ensino da escrita baseadas 
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em evidências (Marcuschi, 2008; Mhyill, 2005; Moon, 2012; Ryan & Barton, 2014; 

Ulusoy & Dedeoglu, 2011). As últimas três décadas produziram uma série de 

investigações a nível nacional, investigações estas centradas nas práticas de escrita e 

ensino da escrita nos Estados Unidos (Applebee, 1981; Applebee & Langer, 2006, 

2011; Cutler & Graham, 2008; Graham, Capizzi, Harris, Hebert, & Morphy, 2014; 

Kiuhara, Graham, & Hawken, 2009). Num estudo de larga escala utilizando dados 

observacionais, bem como questionários, Bridge, Compton-Hall e Cantrell (1997) 

propuseram-se a examinar as práticas de ensino no ensino básico entre 1982 e 1995. 

Estes autores observaram um padrão de mudança nas práticas dos professores, o que 

sugere que os professores dos Estados Unidos se afastaram de um ensino da escrita 

baseada nas habilidades dos alunos, providenciando aos estudantes oportunidades para 

mais tarefas de escrita extensiva nas suas salas de aula. No entanto, os estudos mais 

recentes que se debruçaram nas práticas dos professores no ensino secundário, 

demonstraram que muito pouco tempo é despendido para as atividades de ensino da 

escrita ao longo de áreas de conteúdo diferentes, tal acontece apesar de, os professores, 

reportarem um maior uso de práticas de instrução baseadas em evidências (Applebee, 

2011; Graham, Capizzi, Harris, Hebert, & Morphy, 2014; Kiuhara, Graham, & Hawken, 

2009). Estes estudos parecem estar em linha com os resultados de uma série de 

contextos educacionais variados em todo o planeta, nos quais os sistemas de testagem 

nacionais parecem moldar o ensino da escrita (Carvalho, 2011; Ryan & Barton, 2014; 

Ulusoy & Dedeoglu, 2011). No entanto, tanto quanto é do nosso conhecimento, ainda 

não foi realizada uma investigação ao nível nacional, tanto em Portugal como no Brasil, 

que tente perceber que tipo de práticas de escrita e de ensino da escrita têm professores. 

Desta forma este estudo debruça-se sobre esta questão, tentando averiguar quais são as 
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perceções e práticas de professores Portugueses e Brasileiros, no que toca ao ensino da 

escrita no ensino básico. A importância desta investigação prende-se com quatro pontos 

fundamentais. Primeiro, a escrita constitui-se como um instrumento essencial para a 

aprendizagem do conhecimento e desenvolvimento do mesmo, uma vez que possibilita 

aos alunos desenvolver novas ideias e conceitos, construir significados de diferentes 

fontes de leitura, e também desenvolver um pensamento crítico (Carvalho, 2011; 

Graham & Harris, 2013). No entanto, o desenvolvimento de estudos empíricos 

relacionados com a escrita e a sua instrução configura-se muito menor do que os estudos 

sobre a leitura por exemplo. Nos sistemas educacionais Português e Brasileiro, 

iniciativas nacionais tais como o Plano Nacional da Leitura (Ministério da Educação, 

2005; Ministério da Educação e da cultura, 2011) têm sido implementados com 

frequência de forma a poder fornecer evidências para a instrução da leitura. Atualmente, 

não parecem existir iniciativas que tenham o mesmo objetivo para a escrita e sua 

instrução. 

Segundo, as dificuldades sentidas na escrita por um grande número de alunos ao 

longo da escolaridade são uma preocupação de cariz internacional (Berninger, 2012; 

Graham & Perin, 2007a). Em Portugal os relatórios nacionais indicam que no ensino 

primário e secundário, os alunos demonstram capacidades limitadas ao longo de 

diferentes disciplinas (Sousa, Ferreira, Castanheira, Pereira & Lourenço, 2010; Sousa, 

Ferreira, Romão, Pereira & Lourenço, 2013). No Brasil, os autores reportam a mesma 

situação ao longo das diferentes disciplinas (Cunha & Santos, 2006). Costa (2011) 

defende que existe uma falta de consciência por parte dos professores, em relação ao 

ensino da escrita em Portugal, sendo que muitos dos professores e dos alunos vêm a 

escrita como uma aptidão inata. Malpique (2015) pediu a alunos do 9.º ano de 
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escolaridade para descrever os atributos de uma boa escrita, tendo os alunos respondido 

maioritariamente que se tratava da habilidade de ser criativo e imaginativo. No Brasil, 

vários autores têm vindo a defender que a instrução escrita não tem promovido a 

motivação dos estudantes para a escrita (Colello & Gasparian, 2007; Kleiman, 2006; 

Marcuschi, 2008). Os autores defendem que o sistema educacional Brasileiro há muito 

que se centra na instrução da gramática e em práticas de instrução que não envolvem os 

alunos na aprendizagem da escrita como um processo. Se existe a possibilidade das 

práticas de escrita dos alunos serem modeladas pela forma como lhes é ensinada a 

escrita (Graham & Perin, 2007b) então é necessária investigação que foque as práticas 

de instrução da escrita postas em prática nas escolas Brasileiras e Portuguesas. Terceiro, 

e apesar da sua importância, muito pouca atenção tem sido dada à investigação do que 

acontece nos contextos de sala de aula Português e Brasileiro, no que diz respeito à 

instrução da escrita. Autores têm investigado acerca do uso da escrita no ensino 

primário (1.º-4.º anos) e ao ensino básico (5.º-9.º anos) em Portugal (Carvalho, Pimenta, 

Ramos, & Rocha, 2006; Carvalho & Barbeiro, 2013). Os autores examinaram manuais 

escolares, recursos obrigatórios para o ensino ao longo dos anos e das diferentes 

disciplinas de acordo com o sistema de ensino Português. Os dados recolhidos 

demonstram que manuais obrigatórios para o ensino das disciplinas de História, 

geografia e Ciências requerem dos alunos pouca escrita extensiva, e atividades que 

promovam o envolvimento dos alunos em tarefas de construção de conhecimento e 

pensamento crítico. Carvalho e Barbeiro (2013) entrevistaram professores do ensino 

básico as áreas de História, Geografia e Ciências acerca das suas práticas de escrita em 

sala de aula, tendo descoberto que os professores utilizam a escrita apenas para avaliar o 

conhecimento dos alunos e para facilitar a memorização de informação. No Brasil, 
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avaliaram-se os conhecimentos dos professores acerca do ensino da escrita como um 

processo (Berberian et al., 2013). Os resultados demonstraram que os professores 

possuem conhecimentos limitados no que toca às práticas baseadas em evidências para 

o ensino da escrita, sendo tais limitações têm implicações nas práticas de instrução da 

escrita dos professores. 

Quarto, as práticas profissionais dos professores costumam refletir as políticas e 

expectativas de um sistema educativo ou instituição de ensino em particular (Hooper, 

Knuth, Yerby, & Anderson, 2009). Este facto, aponta para a necessidade e importância 

de examinar de forma cuidadosa as práticas de ensino da escrita dos professores através 

de um prisma contextual. Seria afinal, uma tentativa condenada ao fracasso, proposta de 

investigar todas as práticas de instrução escrita dos professores, especialmente numa 

investigação como esta, que se baseia em questionários (Cutler & Graham, 2008). 

Consequentemente, um dos grandes objetivos para o estudo em questão, é a avaliação 

das práticas de ensino da escrita dos professores Portugueses e Brasileiros, que 

promovam a escrita autorregulada em escolas do ensino básico. A autorregulação e o 

planeamento estratégico configuram-se como componentes chave numa escrita 

competente (Zimmerman & Risemberg, 1997; Graham, 2006). Dados empíricos 

recolhidos nos últimos trinta anos demonstram que os escritores hábeis põem em prática 

uma série de estratégias para autorregular o processo de escrita (Harris, Santangelo, & 

Graham, 2010). Desta forma, os professores devem nutrir e fomentar a autorregulação 

do processo de escrita dos alunos através de atividades de escrita e estratégias de 

aprendizagem que os ajudem a iniciar e monitorizar de forma progressiva o seu 

processo de escrita (e.g. estabelecimento de objetivos e metas, revisão, e auto 

monitorização). Quando se investigam as práticas de instrução escrita dos professores, 
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não podemos descurar a investigação das suas perceções acerca da escrita. Desta forma, 

outro dos grandes objetivos consiste na avaliação das perceções dos professores no que 

toca à escrita e ao ensino da escrita. Diferentes autores têm apontado a escrita 

autorregulada como um processo contextual (Kaplan, Lichtinger, & Gorodetsky, 2009; 

Malpique & Veiga Simão, 2015). Desta forma, o presente estudo traz uma lente 

contextual do ensino da escrita, explorando as práticas e perceções dos Professores 

Brasileiros e Portugueses, acerca da escrita e do ensino da escrita no ensino básico. 

Existe também um interesse no presente estudo em examinar as relações entre a 

preparação dos professores, as suas práticas e perceções acerca da escrita e instrução da 

escrita. Desta foram, foram formuladas sete questões principais referentes aos objetivos 

supra mencionados. 

 

1- Os professores Portugueses e Brasileiros solicitam no dia-a-dia tarefas de 

escritas que requerem dos alunos transformação ou reprodução de 

conhecimentos? 

2- Os professores Portugueses e Brasileiros aplicam práticas de ensino da escrita 

que promovem a autorregulação nos seus alunos? 

3- Que adaptações realizam os professores Portugueses e Brasileiros para os alunos 

menos proficientes na escrita? 

4- Os professores Portugueses e Brasileiros acreditam estar preparados para o 

ensino da escrita? 

5- Quais as perceções acerca do ensino da escrita que os professores Portugueses e 

Brasileiros possuem? 
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6- Existem diferenças entre os professores Portugueses e Brasileiros no que toca às 

práticas de ensino e perceções em relação à escrita? 

7- O nível de preparação reportada pelos professores Portugueses e Brasileiros 

relaciona-se com as suas práticas de promoção da autorregulação na escrita, 

adaptações para alunos menos proficientes na escrita e perceções acerca da 

escrita e do seu ensino? 

 

Tendo em conta que este estudo foi, tanto quanto sabemos, o primeiro estudo a inquirir 

acerca das práticas de professores Portugueses e Brasileiros no ensino básico, as nossas 

predições foram baseadas largamente na literatura existente fora do contexto educativo 

Português e Brasileiro (Applebee & Langer, 2011; Graham, Capizzi, Harris, Hebert, & 

Morphy, 2014; Peterson & McClay, 2014; Ulusoy & Dedeoglu, 2011). Desta forma, a 

nossa expetativa era de que os professores reportassem o uso de algumas estratégias no 

sentido da promoção da escrita autorregulada. Apoiados na investigação limitada em 

contexto português, antecipámos que estas práticas seriam implementadas com pouca 

frequência, uma vês que as práticas de instrução dos professores parecem mais viradas 

para a avaliação de conhecimentos (Carvalho & Barbeiro, 2013) e do fato de que alguns 

professores poderiam ter falta de conhecimentos necessários para a aplicação de práticas 

baseadas em evidências para a instrução da escrita (Berberian et al, 2013). Antecipámos 

também que os professores do ensino básico realizariam adaptações de forma a ajudar 

os alunos menos proficientes na escrita, mas que tais adaptações seriam realizadas com 

pouca frequência (Kiuhara, Graham, & Hawken, 2009; Graham, Capizzi, Harris, 

Hebert, & Morphy, 2014). Outra previsão foi que os professores reportariam a sua 
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preparação para o ensino da escrita como inadequada, especialmente durante os seus 

anos de formação. Graham, Capizzi, Harris, Hebert, & Morphy (2014), a título de 

exemplo, concluíram qua a maioria dos professores do ensino básico nos Estados 

Unidos reportaram uma preparação nula ou inadequada para o ensino da escrita. 

Antecipámos também que os professores Portugueses e Brasileiros teriam a perceção da 

instrução da escrita como importante. No entanto, como Carvalho e Barbeiro (2013) nos 

demonstram, antecipámos que um número considerável de professores não teriam a 

perceção do ensino da escrita como uma responsabilidade a ser partilhada ao longo dos 

diferentes campos disciplinares. 

Uma série de autores defendem que os professores desempenham um papel importante 

na maneira como os seus alunos aprendem e pensam acerca da sua escrita (Berninger, 

2012; Graham & Harris, 2011; Hayes, 1990). Na esfera contextual na qual a escrita é 

ensinada os professores podem ser agentes de grande influência na maneira como os 

alunos desenvolvem as suas atividades de escrita, bem como as estratégias que estes 

põem em prática. Desta forma, os professores podem estabelecer as fundações de como 

os alunos percebem a escrita, e da forma como abordam, utilizam estratégias, usam 

conhecimentos e progridem como escritores. Os professores podem promover a escrita 

autorregulada através da prática da modelagem, mediando as tarefas, e “andaimando” o 

desenvolvimento das capacidades de escrita dos alunos (Berninger, 2012; Graham & 

Harris, 2011; Hayes, 1990). De forma a facilitar uma maior proficiência na escrita dos 

alunos, os professores devem promover o aumento de responsabilidade dos alunos nas 

tarefas de escrita, assim como a habilidade de refletir e do envolvimento dos alunos em 

tarefas de escrita. Será no entanto, que os professores recebem treino adequado para o 

ensino da escrita como um processo, possibilitando um trabalho em conjunto com os 
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alunos, rumo a uma escrita autorregulada? Indicações de investigação em diferentes 

contextos educacionais parecem sugerir que os programas de formação e educação de 

professores podem não os preparar para uma instrução da escrita eficaz (Costa 2011; 

Graham, Capizzi, Harris, Hebert, & Morphy, 2014; Kiuhara, Graham, & Hawken, 2009; 

Moon, 2012; Ulusoy & Dedeoglu, 2011). Adicionalmente, a qualidade da preparação 

pode diferir significativamente por tipo de professor, tendo em conta que a 

responsabilidade da instrução da escrita é normalmente associada a professores de 

Línguas e Literaturas (Carvallho & Barbeiro, 2013; Graham, Capizzi, Harris, Hebert, & 

Morphy, 2014). Assim sendo, é a nossa expetativa de que a preparação dos professores 

seria estatisticamente significante, em termos da contribuição para a previsão das 

práticas de promoção da escrita autorregulada, adaptações para alunos menos 

proficientes na escrita, e perceções acerca de, e em relação ao ensino da escrita. 

Apoiados na literatura acerca do papel do contexto no desenvolvimento da instrução da 

escrita (Kaplan, Lichtinger & Gorodetsky, 2009; Malpique & Veiga Simão, 2015; 

Schultz & Fecho, 2000) será também de esperar diferenças significativas entre 

professores portugueses e Brasileiros no que toca a algumas das práticas e perceções 

acerca da escrita e do ensino da escrita. 

 

Método 

Participantes e contexto 

A amostra consiste em professores do ensino básico (5-9 ano de escolaridade) de 

diferentes campos curriculares- Literaturas, estudos sociais, ciências, e expressões e 

tecnologias- de 14 escolas públicas de áreas metropolitanas em Lisboa, Portugal, e 
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Pelotas, no Brasil (N=195). A tabela 1 apresenta as características demográficas dos 

participantes Portugueses (n=96) e dos participantes Brasileiros (n=99). De forma a  

permitir comparações contextuais, as escolas foram inicialmente selecionadas de acordo 

com as médias dos exames nacionais Portugueses e Brasileiros (obrigatórios no 9º ano 

de escolaridade nos sistemas educacionais de ambos os países). As classificações dos 

exames vão desde 1 (mais baixo) até 5 (mais alto). Vinte escolas (8 em Portugal e 12 no 

Brasil) abaixo e acima da classificação 3 foram inicialmente contactadas para participar 

neste estudo. Uma escola Portuguesa e quatro escolas Brasileiras declinaram o convite. 

As classificações médias das escolas portuguesas envolvidas (n=7) foram M= 2.85 

(D.P.= 0.35), tendo os resultados variado entre 2.6 a 3.6. As classificações médias das 

escolas Brasileiras (N= 7) foram M=2.59 (D.P. 0.53), variando entre 2.0 e 3.5. As 

classificações entre as escolas dos dois países não diferiram em termos estatisticamente 

significativos, p= 0.28. 
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Tabela 1 Participantes 

 

 

 

 Portugal Brazil Total 

Variável N % N % N % 

Género       

Masculino 17 17.7% 13 13 % 30 15% 

Feminino 79 82.3% 86 86 % 165 84% 

Área de conteúdo        

Línguas e Literaturas 42 43.8% 28 28.3% 70 36% 

Ciências Sociais e Humanas 9 9.4% 23 23.2% 32 16.4% 

Matemática e Ciências Físicas e Naturais 29 30% 32 32.3% 61 31.2% 

Expressões e tecnologias 16 16.6% 16 16.2% 32 16.4% 

Grau académico mais alto 96  99    

Bacharelato 9  5  14 7.2% 

Licenciatura 73  85  158 81.% 

Mestrado 14  7  21 10.7% 

Doutoramento 0  2  2 1.0% 

Tempo de  serviço 96  99  195  

Média 19.94  7.23  15.96  

Mediana 20  6  16.00  

Número de turmas       

Média 4.74  6,95  5.89  

Mediana 4.00  6,00  5.00  

Nº de alunos por turma       

Média 23.72  23.78  36.94  

Mediana 25  27.50  25.00  

Treino para o ensino da escrita na 

formação 

96  99    

Nenhum 35 36.5% 11 11% 46 24% 

Mínimo 16 16.7% 28 28% 44 23% 

Adequado 42 43.8% 54 55% 96 49% 

Extensivo 3 3.1%% 6 6% 9 4.% 

Formação contínua para o ensino da 

escrita 

      

Nenhum 24 25% 11 11% 35 18 % 

Mínimo 21 21.9% 33 33% 54 27.4% 

Adequado 46 47% 51 52% 97 50% 

Extensivo 5 5.2% 4 4% 9 4.6% 
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Os contextos educacionais Português e Brasileiro possuem políticas semelhantes 

para o ensino da escrita. Nas escolas portuguesas, as turmas típicas incluem estudantes 

com necessidades educativas variadas (alunos sem, e alunos com necessidades 

educativas especiais). Desta forma, as realizações individuais dos estudantes varia 

consideravelmente. A escrita é sistematicamente utilizada como uma ferramenta de 

aprendizagem, e de avaliação ao longo das diferentes disciplinas, sendo que nas últimas 

duas décadas devido à transição do ensino da escrita para um processo ao invés de 

produto os regulamentos mudaram de forma a oferecer guias para o ensino da escrita 

nas escolas. No entanto, em termos curriculares para a instrução da escrita no ensino 

básico (do 5º ao 9º ano) os standards são restringidos às disciplinas de Português e 

outras línguas. Os estudantes são avaliados com alguma frequência e recebem 

classificações baseadas nas suas atividades de escrita ao longo do ano, e também em 

exames nacionais (finais do 4º, 6.º, 9º e 12.º anos). No Brasil, a duração da escolaridade 

obrigatória foi estabelecida em 2006, para as crianças a partir dos 6 anos de idade. 

Desde os anos 90 que as recomendações do currículo nacional estabeleceram standards 

para o ensino da escrita como um processo. Metas de realização dos alunos para a 

escrita são restritas às disciplinas de Português, nas quais as recomendações para o 

planeamento, revisão e tradução estão estabelecidas. Os exames nacionais são 

administrados aos alunos do 5.º, 9.º e 12.º ano de escolaridade. 

 

Instrumento 

O questionário de práticas e perceções acerca da instrução escrita foi 

desenvolvido de modo a poder avaliar as práticas e perceções dos professores do ensino 

básico. Para construir itens para o questionário, foi realizada uma revisão da literatura 
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de modo a examinar questionários e escalas já existentes. O presente questionário é 

baseado no Survey de Kiuhara, Graham e Hawken (2009) para o ensino secundário, e o 

Survey de Graham, Capizzi, Harris, Herbert e Morphy (2014) para o ensino básico. Para 

o desenvolvimento do questionário, foram escolhidas escalas específicas, sendo outras 

condensadas de forma a atingir as metas deste estudo. Os itens foram então traduzidos 

para a língua Portuguesa e traduzidos de novo para a língua inglesa, de forma a produzir 

versões culturalmente apropriadas. Uma equipa de linguistas verificou e reviu os itens 

das variantes Portuguesa e Brasileira. Na secção inicial do questionário, foram 

requeridas aos professores informações como o género, a área curricular, o nível 

académico mais alto, os anos de serviço, o número de turmas e o número de alunos por 

turma. Também foi pedido ao professores a indicação do tipo e frequência das tarefas de 

escrita desenvolvidas com os alunos ( Escala de Lickert de 5 pontos, onde 1 indicava 

“Nunca” e 5 “Semanalmente”).   

Adicionalmente foi também pedido aos professores uma apreciação sobre a 

qualidade da sua preparação para o ensino da escrita, tanto nos seus anos de formação, 

assim como a formação posterior para o ensino da escrita, já em contexto profissional, 

numa escala de Lickert de 4 pontos onde 1 indicava “nenhuma preparação” e 4 

“preparação extensiva”.O questionário incluí duas escalas. A primeira escala, 

denominada de “Práticas para o ensino da escrita”, avalia a frequência com a qual os 

professores aplicam e ensinam processos e estratégias específicas para o ensino da 

escrita (e.g. organização, planeamento, revisão, auto monitorização, etc.) sendo 

composta por 16 itens, numa escala de Lickert de 5 pontos. Os valores da escala variam 

entre 1 “Nunca” até 5 ”Diariamente”. A factorabilidade dos 16 itens foi analisada (ver 

anexo 1), assim como as correlações entre os 16 itens. A matriz de correlações 
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computada foi considerada como adequada para análise fatorial, com uma medida 

Kaiser-Mayer-Olkin de .87, sendo superior ao valor normalmente recomendado de 0.6. 

Uma análise de componentes principais posterior, revelou dois fatores com Eigenvalues 

superiores a 1%, explicando 56% da variabilidade dos resultados. Uma rotação Varimax 

foi então realizada, de forma a maximizar a dispersão dos fatores, e para produzir uma 

solução de maior e mais fácil interpretabilidade. Um total de 10 itens saturaram com 

valores não inferiores a .59 para o primeiro fator - práticas para a promoção da escrita 

autorregulada. Os restantes 6 itens saturaram com valores não inferiores a .68 para o 

segundo fator- adaptações para alunos menos proficientes na escrita. Os coeficientes 

alpha para os dois fatores foram de .82 e .91 respetivamente. 

A segunda escala tinha por objetivo a análise das perceções dos professores 

acerca da escrita e do ensino da escrita. A escala continha 8 itens, sendo composta por 

uma escala de Lickert de 6 pontos variando entre 1 “Concordo Fortemente” a 6 

“Discordo Fortemente”. A medida Kaiser-Maier-Olkin foi de .70, mais uma vez acima 

da recomendação de .6. Uma análise de componentes principais posterior revelou 2 

fatores com Eigenvalues superiores a 1, explicando 60% da totalidade da variância. De 

forma a maximizar a dispersão dos fatores, e a produzir uma solução mais fácil de 

interpretar foi realizada uma rotação Varimax. Dos 8 itens do questionário, 4 deles 

saturaram com valores não inferiores a .58 para o primeiro fator – perceções acerca da 

instrução da escrita, e 4 itens com valores iguais ou superiores a .69 para o segundo 

fator- perceções acerca da escrita. Os coeficientes alfa foram de .76 para o primeiro 

fator, e .73 para o segundo fator. O questionário teve então uma aplicação piloto, com 

22 professores de escolas de Portugal e Brasil. Os participantes foram também 

entrevistados, de forma a identificar dificuldades no preenchimento dos questionários, e 
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perceber as reações dos respondentes às perguntas do questionário (questões de 

linguagem, duração do preenchimento, etc.). Foram realizadas uma série de 

modificações ao questionário consoante o feedback recebido. As escalas foram 

administradas aos professores (ver anexo 2), tendo um tempo de preenchimento médio 

de cerca de 20 minutos. 

Procedimento 

 Dois assistentes Portugueses e Brasileiros foram a cada uma das escolas de 

Portugal e Brasil e administraram o questionário de forma presencial. Os dados foram 

recolhidos após a aprovação do estudo tanto pelas escolas participantes, e professores 

que participaram no estudo, como pela plataforma de monitorização de inquéritos em 

meio escolar (M.I.M.E.). As normas Requerimento de Aprovação de Projeto de 

Investigação (RAPI) foram aprovadas pelo conselho de deontologia do Conselho 

Científico da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa tendo este sido 

aprovado e tendo sido seguidas todas as normas deontológicas previstas pelo código de 

conduta da Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

 Os dados foram posteriormente colocados no software de análise estatística 

SPSS. 

 

Resultados 

Como pode ser observado na tabela 2, referente às tarefas de escrita 

desenvolvidas pelos professores (questão 1), podemos observar a um primeiro nível que 

os professores, tanto Portugueses como Brasileiros tendem a utilizar uma série de 

exercícios/tarefas, mas com muito pouca frequência. Os professores Brasileiros por 

exemplo requerem mais frequentemente tarefas como a cópia de texto (48% 
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mensalmente ou várias vezes por semana) e listas de exercícios (50% mensalmente ou 

várias vezes por semana). Os professores Portugueses utilizam muitas fichas de trabalho 

(85% mensalmente ou várias vezes por semana) e também requerem que os seus alunos 

tomem notas (55% mensalmente ou várias vezes por semana). Tanto os professores 

Portugueses como os Brasileiros requerem dos alunos predominantemente tarefas como 

resposta curta em trabalho de casa (75% e 66% respetivamente) e resposta a questões do 

texto lido (68% e 51% respetivamente) numa base mensal ou várias vezes por semana.  
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Tabela 2 Tarefas de Escrita desenvolvidas pelos Professores 

Tarefas de escrita             Nunca 

 

       1/Semestre          1/Trimestre 

 

           1/Mês 

 

           Várias/Semana 

 

 PT BR PT BR PT BR PT BR PT BR 

Autobiografia 54.26% 63.11% 29.79     2,33       11.70%% 4.85% 1.06% 4.85% 3.19% 2,91% 

Revisão crítica 54.26% 50.49% 12.77% 11,65% 14.89% 12.62% 12.62% 12.62% 7.45% 13,59% 

Biografia 45.74% 67.96% 25.53% 13,59% 18.09% 3.88% 8.51% 3.88% 2.33% 4.85% 

Carta Comercial 76.70% 85.44% 13.83% 6.80% 6.38% 2.91% 2.13% 2.91% 1.06% 0.97% 

Cópia de texto 29.79%   30.10%   14.90% 5,82% 9.57% 16.50% 17.02% 16.50% 13.83% 33,01% 

Fichas de trabalho 8.51% 58.25% 2.12% 12.62% 5.32% 0.68% 10.64 0.68% 73.4% 7,76% 

Descrição de instruções de uso 40.43% 64.08% 17.03% 8,74% 10.64% 7.76% 14.89% 7.76% 17.02% 13,59% 

Correio eletrónico 52.13% 66.02% 18.08% 6.80% 10.64% 7.77% 9.57% 7.77% 9.57% 10.68% 

Reportagem Jornalística 40.78% 40.78% 13,59% 13,59% 20.39% 13,59% 13,59% 13,59% 11,65% 11,65% 

Listas de Exercícios 88.30% 39.81% 0% 1.94% 1.06% 5,82% 2.13% 5,82% 8.52% 45,63% 

Narrativa pessoal 53.19% 48.54% 10.64% 13,59% 7.45% 9.71% 19.15% 9.71% 9.58% 18,44% 
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Texto de opinião 53.19% 36.89% 9.58% 13,59% 20.21% 18,44% 27.66% 13,59% 4.26% 17,48% 

Poema 62.77% 63.11% 13.83% 12.62% 12.77% 7.76% 7.45% 11,65% 3.19% 4.85% 

Apresentação em PowerPoint 22.34% 58.25% 12.77% 7,48% 27.66% 15.53% 13.83% 6.80% 23.40% 1.94% 

Relatório científico 60.83% 77.67% 12.77% 9.71% 7.45% 6.80% 10.64% 4.85% 5.32% 0.97% 

Resposta curta em trabalho de casa 19.15% 21.36% 1.06% 2.91% 2.13% 10.68% 6.38% 19.42% 70.28% 45,63% 

Pequeno texto narrativo 44.68% 43.69% 5.32% 4.85% 10.64% 17,48% 19.15% 14.56% 20.21% 19.42% 

Conto 65.96% 70.87% 10.64% 6.80% 5,32% 5,82% 11.70% 8.74% 6.38% 7,76% 

Resumo de texto lido 39.36% 37.86% 3.19% 8,74% 11.70% 20.39% 30.91% 15.53% 13.83% 17,48% 

Resposta a questões de texto lido 27.27% 33.01% 2.12% 4.85% 5.32% 10.68% 10.64% 13,59% 57.44% 37,87% 

Escrita extensiva (5 parágrafos) 40.43% 48.54% 8.52% 10.68% 17.02% 12.62% 18.09% 16.50% 15.96% 11.65% 

Notas  30.85% 67.96% 8.52% 9.71% 6.38% 6.80% 9.57% 7.76% 44.86% 7.76% 
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A tabela 3 apresenta informação acerca da frequência de 16 práticas de ensino da 

escrita de professores Portugueses e Brasileiros. Os professores reportaram o uso de 

uma variedade de estratégias para a promoção da autorregulação da escrita dos alunos, e 

de suporte para estudantes com dificuldades na escrita. Em relação às 10 estratégias de 

promoção da autorregulação praticadas pelos professores (questão 2), foi observado que 

a frequência da utilização das estratégias foi bastante baixa. Nomeadamente, 75% dos 

professores Portugueses, e 54% dos professores Brasileiros reportaram o uso de 

estratégias de ensino explícito da escrita (modelagem, prática guiada, e/ou revisão) de 

forma bastante infrequente. A grande maioria dos professores (77% dos professores 

Portugueses, e 80% dos professores Brasileiros) indicaram “Nunca”, ou “ várias vezes 

por ano” a utilização de uma abordagem do ensino da escrita orientada para o processo. 

A maioria dos professores Portugueses e Brasileiros reportaram também uma utilização 

de práticas de escrita colaborativa muito infrequente. Mais ainda, a maioria dos 

professores tem práticas muito infrequentes em termos de promover os alunos em 

tarefas de organização, planeamento e estabelecimento de metas/objetivos e revisão de 

atividades para a escrita. Em relação à frequência das adaptações postas em prática 

pelos professores, para alunos com dificuldades ou menos proficiência na escrita 

(questão 3) os professores Portugueses e Brasileiros reportaram falar com os seus 

alunos acerca da sua escrita com frequência pelo menos mensal. Os professores 

reportaram também o uso de reforço positivo verbal, e permitir mais tempo para os 

alunos completarem tarefas de escrita com maior frequência. De modo a examinar se 

existiam diferenças significativamente estatísticas, foi realizado um “independent 

samples t test” para as práticas de instrução da escrita dos professores Brasileiros e 
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Portugueses. Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as 

práticas de instrução da escrita dos professores Brasileiros e Portugueses. Foram 

encontradas também diferenças com significância estatística para as adaptações feitas 

para alunos com dificuldades na escrita, ou menos proficientes, nomeadamente no que 

toca à comunicação com o aluno acerca da sua escrita. Os professores portugueses (M = 

2.78, SD = 1.13) reportaram um uso desta prática menos frequente do que os 

professores Brasileiros (M = 3.53, SD = 1.33), t(192) = -4.218, p =.000, d = .61. 

A tabela 4 apresenta informação acerca das perceções em relação à escrita e ao 

ensino da escrita dos professores Portugueses e Brasileiros. Em relação às perceções dos 

professores acerca da sua preparação para o ensino da escrita (questão 4) mais de 30% 

dos professores de ambos os países reportaram uma preparação na formação, e também 

em contexto profissional adequada. Os professores Portugueses e Brasileiros reportaram 

também que a escrita e o ensino da escrita (questão 5) era importante para o sucesso dos 

alunos no ensino secundário (91% e 94% respetivamente). A maioria dos professores 

Portugueses e Brasileiros reportaram ainda que gostam de ensinar a escrever (70% e 

72% respetivamente). 

A maioria dos professores Portugueses concordaram que os seus alunos 

receberem a instrução para a escrita (no ensino primário e 2º e 3º ciclo do ensino básico) 

necessária para atingir o sucesso profissional e académico posterior (respostas entre 

67% e 78%). 

Os professores Brasileiros por outro lado parecem menos positivos em relação 

ao ensino na escolaridade primária e secundária (respostas entre 38% e 44%).
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Tabela 3 Práticas dos professores para o Ensino da Escrita 

 

 Nunca Várias/Ano Mensalmente Semanalmente Diariamente M (SD) M (SD) 

Items PT BR PT BR PT BR PT BR PT BR PT BR 

Desenvolver com os alunos atividades de 

pré escrita para os ajudar a recolher e 

organizar ideias para 

a composição escrita). 

42.6% 50,0% 34 % 30,4% 14.9% 4,9% 13.8% 7,8% 1.1% 6.9% 2.06(1.13) 1.78(0.93) 

Ensinar estratégias para planificar como e o 

que escrever. 

31.91% 35,3% 29,4% 32.98% 21,6% 21,6% 12,7% 12,7% 1,0% 1,0% 2.20(1.10) 2.16(1.08) 

Ensinar estratégias para a revisão de texto.  40.4% 45,1% 20,6% 29.79% 34,3% 34,3% 0% 0% 0% 0% 2.04(1.12) 2.01(1.06) 

Estabelecer metas/objetivos específicos 

para o que os alunos devem incluir na 

tarefa de escrita proposta. 

29.79% 41,2% 26,5% 35.11% 32,4% 32,4% 0% 0% 0% 0% 2.20(1.10) 2.03(1.02) 

Pedir aos alunos para estudar e imitar 

modelos de boa composição escrita. 

45.74% 52,0% 29,4% 27.66% 13,7% 13,7% 4,9% 4,9% 0% 0% 1.93(1.02) 1.71(0.88) 

Desenvolver com os alunos estratégias de auto 

monitorização, para que os alunos possam 

monitorizar 

o seu desempenho escrito e o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos para a tarefa. 

50% 57,8% 23,5% 23,4% 12,7% 12,7% 5,9% 5,9% 0% 0% 1.92(1.11) 1.69(0.92) 
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Utilizar métodos de ensino explícitos 

(modelagem, prática guiada e/ou 

revisão). 

43.62% 33,3% 31,4% 20.21% 10,8% 10,8% 17,6% 17,6% 6,9% 6,9% 2.19(1.26) 2.10(0.95) 

Utilizar uma abordagem do ensino da 

escrita como um processo envolver os 

alunos em atividades de planificação, 

rascunho e revisão enquanto escrevem 

conceptualizando a escrita como uma 

colaborativa entre colegas e professor 

43.62% 47,57% 33,01% 32.04% 13,59& 13,59& 3,9% 3,9% 1,9% 1,9% 1.92(0.80) 2.12(0.93) 

Promover trabalho colaborativo entre os 

alunos para a composição escrita (alunos 

trabalham juntos na planificação, 

rascunho, revisão e edição). 

39.36% 31,4% 30.91% 30.91% 24.27% 31,4% 2.13% 4,9% 1,0% 1,0% 1.97(0.97) 2.15(0.95) 

Elogiar verbalmente os alunos e 

oferecer-lhes reforço positivo quando 

escrevem. 

10.64 8,8% 30.85% 31,4% 11.71% 10,8% 30.85% 19,6% 29,4% 29,4% 3.09(1.30) 3.33(1.40) 

Converso com o aluno sobre a sua 

escrita. 

15.38% 11,9% 21.98% 9,9% 39.56% 26,7% 15.38% 20,8% 7.69% 30,7% 2.78(1.13) 3.53(1.33) 

Peço ao aluno para conversar com outros 

colegas sobre a sua escrita. 

57.14% 66,3% 14.23% 5,9% 17.58% 14,9% 7,69% 7,9% 3.30% 5,0% 1.85(1.17) 1.84(1.29) 

Peço a alunos com maior domínio da escrita 

para ajudar os alunos com maiores 

dificuldades na escrita. 

27.47% 40,6% 20.88% 10,9% 25.27% 14,9% 10.99% 13,9% 15.38% 19,8% 2.61(1.42) 2.69(1.60) 

Deixo o aluno completar o trabalho de 

escrita ao seu ritmo 

18.68% 20,8% 12.09% 14,9% 29.67% 19,8% 21.98% 8,9% 17.58% 35,6% 3.05( 1.33) 3.28(1.57) 

Volto a ensinar competências ou 

estratégias que tinha ensinado 

anteriormente. 

22.22% 34,7% 15.56% 7,9% 25.56% 17,8% 13.44% 8,9% 22.22% 30,7% 2.96 (1.45) 2.98(1.68) 

Peço ao aluno para partilhar os seus 

textos com os colegas. 

48.89 44,6% 12.22% 14,9% 26.67% 23,8% 10% 7,9% 8,9% 8,9% 2.78(1.13) 3.53(1.33) 
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A maioria dos professores Portugueses e Brasileiros concordaram que o ensino e 

instrução da escrita deve ser uma responsabilidade partilhada (72% e 86% 

respetivamente). Foram realizados independent samples t-test, por forma a detetar 

diferenças estatisticamente significativas para as perceções acerca da escrita e do ensino 

da escrita entre professores Portugueses e Brasileiros (questão 6). Os testes revelaram 

diferenças entre as perceções dos professores no que toca à preparação dos alunos para 

alcançar o sucesso profissional. Os professores Portugueses (M = 2.46, SD = 1.26) 

reportaram níveis mais altos de concordância do que os professores Brasileiros (M = 

3.08, SD = 1.54), t(190) = -3.073, p = .002, d = 0.44. Também foram encontradas 

diferenças com significância estatística no que toca às perceções acerca de os alunos 

receberem preparação para alcançarem o sucesso académico, com os professores 

Portugueses (M = 2.33, SD = 1.28) a reportarem níveis de concordância mais altos que 

os professores Brasileiros. (M = 3.17, SD = 1.53), t(190)= - 4.095, p =.000, d = 0.60. 

Por fim, foram também encontradas diferenças nas perceções acerca da 

responsabilidade partilhada do ensino da escrita, com os professores Portugueses (M = 

2.09, SD = 1.34 a reportarem menores níveis de concordância do que os Professores 

Brasileiros (M = 1.42, SD = 0.89), t(190) = -4.095, p =.000, d = 0.59. Também foi 

executado um independente samples t test de forma a detetar diferenças nas médias das 

populações em relação aos dois fatores da escala 1- Práticas para promover a escrita 

autorregulada, e adaptações para alunos com menor proficiência na escrita. O mesmo 

teste foi realizado para a escala 2 do questionário. Os resultados demonstram que os 

professores Portugueses M = 1.42, SD =.89 parecem ser mais negativos nas suas 

perceções em relação ao ensino da escrita do que os professores Brasileiros M = 2.09, 
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SD = 1.34, t(190) = -2.182, p =. 000, d = 0.60. Foram também examinadas as relações 

entre a preparação dos professores para a escrita e as práticas para promover a 

autorregulação da escrita , adaptações e perceções acerca da escrita e do ensino da 

excerta (questão 7). Para tal, os quatro fatores encontrados nas duas escalas foram 

correlacionados com a preparação formal dos professores para o ensino da 

escrita(durante a formação inicial,  durante a sua formação contínua). A qualidade da 

formação inicial demonstrou uma correlação positiva com as práticas para a promoção 

de uma escrita autorregulada r = .146, p = 0.46.
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Tabela 4  Perceções dos professores acerca da escrita e ensino da escrita 

Itens Concordo 

Totalmente % 

Concordo 

Moderadamente% 

Concordo 

Ligeiramente% 

Discordo 

Ligeiramente% 

Discordo 

Moderadamente% 

Discordo 

Totalmente% 

 M(SD) M(SD) 

     PT BR PT BR PT BR PT BR PT BR PT BR  PT BR 

Os meus alunos possuem as competências 

de escrita que precisam para trabalhar nas 

minhas aulas. 

5.4% 5.9% 23.9 20.8 25.00 31.7 20.7 25.00 10.9 15.8 14.1 8.9  3.54(1.46) 3.40(1.36) 

A composição escrita é uma 

competência essencial para os alunos 

quando terminam o ensino secundário. 

82.6 82.2 8.7% 11.9 4.4% 3.% 0.00 4.4% 2.2% 0.99% 2.2% 0.99%  1.38(0.99) 1.29(0.82) 

No ensino básico e secundário, são 

ensinadas aos alunos as competências 

de escrita necessárias para o seu 

sucesso no mercado de trabalho. 

18.5% 15.8 48.91 27.7 16.3 19.8 7.6 16.3 5.4 17.8 3.3 6.9  2.46(1.26) 3.08(1.54) 

No ensino básico e secundário, são 

ensinadas aos alunos as competências 

de escrita necessárias para o seu 

sucesso no ensino superior. 

20.7 16 55.4 22 11 21 4.4 12 2.2 15.00 5.4 8.00  2.33(1.28) 3.17(1.53) 

Recebi preparação adequada na minha 

formação de professor inicial para ensinar a 

escrita na minha área curricular 

21.7 11.8 33.7 23.5 9.8 25.5 3.3 9.8 6.5 9.8 25 18.6  3.16(1.91) 3.36(1.67) 

Recebi formação contínua adequada para 

ensinar a escrita na minha área curricular. 

18.5 10.9 26.1 23.8 15.2 20.8 4.4 15.2 11.9 4.9 23.9 23.8  3.42(1.89) 3.45(1.70) 

A composição escrita deveria ser 

ensinada em todas as disciplinas. 

42.4 76.2 29.4 9.9 15.2 9.9 5.4 15.2 1.1 0.00% 6.5 1%  3.16(1.28) 3.17(1.53) 

Gosto de ensinar a escrever 48.9 51.5 20.7 20.8 17.4 20.8 7.6 17.4 1.1 1 4.3 2  3.42(1.37) 1.42(0.89) 
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Discussão 

As tarefas de escrita de professores Portugueses e Brasileiros 

Em relação às tarefas de escrita requeridas pelos professores Portugueses e 

Brasileiros (questão 1), observamos um predomínio de tarefas de escrita breve, como 

respostas curtas em trabalho de casa, e respostas a questões acerca do texto lido. Os 

professores Brasileiros utilizam com particular enfoque tarefas de cópia de texto e listas 

de exercícios, enquanto os professores Portugueses dão maior preferência a fichas de 

trabalho e pedem aos alunos para tomar notas. Tarefas de escrita tais como a escrita 

extensiva, o resumo do texto lido, o relatório científico e o texto de opinião por 

exemplo, são usadas ou nunca ou muito poucas vezes ao longo do ano pelos 

professores. Este panorama nas tarefas de escrita leva-nos colocar a hipótese que os 

professores vêm o processo de escrita como uma ferramenta para a reprodução de 

conhecimento. Esta perceção, tende a fazer com que os professores tenham uma visão 

muito tradicional do processo de escrita, patente nas tarefas que requerem dos alunos, 

não requerendo tarefas de escrita, que promovam a organização, recolha, sintetização e 

transformação de conhecimentos. Este panorama é de facto já conhecido (Carvalho & 

Barbeiro 2013) com a investigação a demonstrar um predomínio da escrita como tarefa 

de reprodução de conhecimentos, ao invés de uma tarefa de transformação de 

conhecimentos. 

 

Práticas de ensino da escrita dos professores Portugueses e Brasileiros 

Os professores neste estudo parecem por em prática uma série de estratégias 

para o ensino da escrita (questão 2). No entanto, a nossa investigação aponta para o 

facto de os professores não utilizarem estratégias de promoção da escrita autorregulada, 
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ou de o fazerem muito raramente. De facto, mais de 60% dos professores Portugueses e 

Brasileiros reportaram nunca usar, ou usar várias vezes por ano, práticas/estratégias de 

ensino da escrita que promovem a autorregulação. Este tipo de práticas tem a ver com o 

estabelecimento de objetivos específicos para as tarefas de escrita, tais como o 

desenvolvimento de estratégias de auto monitorização, atividades de pré escrita, incitar 

os alunos a estudar e emular bons modelos de composição escrita, ou o ensino de 

estratégias para a revisão de texto. Tanto os professores Brasileiros como os 

Portugueses, reportaram o uso raro de uma abordagem orientada para o processo de 

ensino da escrita e também de métodos explícitos de instrução da escrita. Os dados 

recolhidos ao longo desta investigação parecem levantar questões sérias e importantes 

acerca da qualidade da instrução da escrita no ensino básico das escolas Portuguesas e 

Brasileiras. A investigação que se prende com “as melhores práticas” para a instrução 

da escrita tem vindo a demonstrar que o ensino explicito de estratégias para a escrita, 

particularmente –a instrução de estratégias- é particularmente eficaz no melhoramento 

da proficiência escrita dos estudantes, com ou sem dificuldades de aprendizagem 

específicas (Englert, Raphael, Anderson, Anthony & Stevens, 1991; Ellis, 2005; 

Graham, MacArthur & Fitzgerald, 2013). As evidências científicas sugerem que uma 

estratégia de resolução de problemas passo-a-passo para o ensino da escrita (e.g., 

planeamento, organização e revisão) tem a capacidade de tornar o processo de escrita 

mais explícito, aumentando no aluno a visibilidade do mesmo, tornando-o mais tangível 

e reconhecível. Será necessária mais investigação de forma a confirmar estes resultados 

com maior detalhe e pormenor nos contextos Brasileiro e Português no que toca a 

práticas para o ensino da escrita e os conhecimentos dos professores em termos de 

práticas baseadas em evidências, incluindo medidas de observação em contexto. De 
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forma algo inesperada, observámos uma utilização frequente de adaptações para os 

alunos nos professores Portugueses e Brasileiros (questão 3). A maioria dos professores 

reportam dar mais tempo aos estudantes para completar as tarefas de escrita ao seu 

ritmo, ensinam estratégias que tinham sido ensinadas anteriormente e oferecem reforço 

positivo aos alunos nas suas tarefas de escrita numa base pelo menos semanal. Estes 

resultados diferem de estudos similares, que concluíram que no ensino básico e 

secundário os professores utilizam uma variedade de adaptações ao longo do ano, mas 

de uma forma pouco frequente (Graham, Capizzi, Harris, Hebert, & Morphy, 2014; 

Kiuhara, Graham, & Hawken, 2009). De facto, a tendência geral das práticas dos 

professores parece ir ao encontro das conclusões de Applebee & Langer (2011), no 

sentido em que a escrita e o seu ensino não são enfatizados como um processo. 

Voltando á instrução da escrita em Portugal, Carvalho & Barbeiro (2013) reportaram 

que os professores utilizam as tarefas de escrita com o objetivo de promover a 

reprodução do conhecimento, menosprezando tarefas de escrita que promovam a 

transformação do conhecimento. Se tivermos em conta a importância do 

comportamento autorregulado e estratégico para a escrita proficiente (Zimmerman & 

Risemberg, 1997; Graham, 2006) os resultados deste estudo enfatizam a importância de 

investigação continuada na área do ensino da escrita nos contextos Português e 

Brasileiro. 

 

Perceções acerca da escrita e da instrução da escrita dos professores Portugueses e 

Brasileiros. 

A maioria dos professores Portugueses e Brasileiros neste estudo parecem 

acreditar que estão bem preparados para o ensino da escrita (questão4). Mais de 55% 
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dos professores reportaram uma preparação nos anos de formação, e nos anos pós-

formação como adequada. Os professores Portugueses e Brasileiros, parecem no entanto 

mais positivos no que toca à preparação pós-formação. Estes resultados vão de encontro 

aos estudos realizados em populações de professores nos Estados-Unidos (Graham, 

Capizzi, Harris, Hebert, & Morphy, 2014; Kiuhara, Graham, & Hawken, 2009). 

Adicionalmente, as perceções dos professores Portugueses e Brasileiros acerca 

da escrita e do ensino da escrita foram bastante positivos (questão 5).Mais de 50% dos 

participantes concordaram totalmente ou fortemente que a escrita é uma competência 

importante a ser desenvolvida ao longo do sistema escolar. Os professores foram 

também positivos acerca do ensino da escrita para o sucesso futuro no mundo do 

trabalho, e no ensino superior. Um resultado que parece relevante, foi o facto de os 

professores Brasileiros e Portugueses não terem sido tão positivos na concordância de 

que os seus alunos estavam preparados para trabalhar na sua sala de aula. De facto 

apenas 30% dos professores Portugueses e Brasileiros concordaram total, ou fortemente 

com esta afirmação. De modo geral, os professores Brasileiros e Portugueses 

concordaram também que o ensino da escrita deve ser uma responsabilidade partilhada 

pelos professores das diferentes áreas de conteúdo. 

 

Diferenças contextuais nas práticas e perceções dos professores acerca do ensino 

da escrita. 

Os resultados deste estudo vão de encontro com a investigação que chama a 

atenção para a necessidade de investigar o ensino da escrita e o desenvolvimento da 

mesma através de um prisma contextual (Kaplan, Lichtinger & Gorodetsky, 2009; 

Malpique & Veiga Simão, 2015; Schultz & Fecho, 2000; Wood & Connelly, 2009). O 
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exame das diferenças entre as práticas e perceções dos professores acerca da escrita 

(questão 6) revelou várias diferenças. Os resultados sugerem que os professores 

Brasileiros têm uma maior tendência para falar com os alunos acerca da sua escrita que 

os professores Portugueses, sendo também mais positivos acerca da importância da 

escrita e seu ensino, concordando fortemente acerca da responsabilidade partilhada do 

ensino da escrita. Por outro lado, por professores Portugueses, possuem uma maior 

consciência acerca da importância da escrita para o emprego e estudos futuros dos seus 

alunos. No entanto, e apesar desta maior perceção dos professores Portugueses quando 

comparados com os professores Brasileiros, as práticas dos professores Portugueses não 

parecem ir ao encontro desta perceção. Os professores Brasileiros, apesar de não terem 

tanta perceção acerca da importância da escrita para futuro emprego e estudos futuros, 

são no entanto mais dados à promoção de práticas colaborativas de ensino da escrita. 

Como referido anteriormente, serão necessários mais estudos no sentido replicar, 

compreender e achar explicações alternativas para estas diferenças, incluindo diferenças 

nos sistemas educativos, áreas de conteúdo dos professores, número de alunos por 

turma e diferenças socioeconómicas e demográficas, a título de exemplo. 

 

O papel da preparação para o ensino da escrita 

Na questão da preparação dos professores para o ensino da escrita, e sua relação 

com práticas de ensino e perceções em relação à escrita e ensino da escrita (questão 7), 

os resultados deste estudo indicam uma preparação pré-formação para a escrita que se 

encontra correlacionada positivamente com a capacidade dos professores para a 

promoção de estratégias autorregulatórias. Para as restantes variáveis – adaptações, 

perceções acerca da escrita e do seu ensino - não foram encontradas correlações 
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significativas. Os resultados da investigação parecem apontar para o facto de um maior 

e melhor treino nos anos de formação dos professores estar associado a um maior uso de 

práticas baseadas em evidências e maior promoção de práticas de escrita autorreguladas. 

Tendo em conta que os professores Portugueses e Brasileiros são ligeiramente mais 

positivos em relação à sua preparação pós-formação, os resultados obtidos neste estudo 

levantam questões acerca da qualidade dos programas de formação de professores nos 

dois países. 

 

Limitações e conclusões 

O presente estudo possui uma série de limitações. Primeiramente, o facto de 

termos uma amostra relativamente pequena de professores Portugueses e Brasileiros 

deve acautelar para a generalização dos resultados encontrados. Adicionalmente, 

estando limitado ao que é reportado pelos professores, não se podem retirar conclusões 

acerca da utilização de práticas específicas, tanto no contexto Português como no 

Brasileiro. Investigações futuras podem no entanto munir-se do questionário, 

complementado com observações das práticas dos professores em contexto de sala de 

aula, de modo a replicar e aumentar o conhecimento e os dados obtidos. Não nos foi 

possível comparar os professores por área de conteúdo devido à pequena dimensão da 

amostra. Esta comparação por área de conteúdo poderia ter fornecido possibilidades de 

comparação contextual e informação mais refinada acerca das práticas e perceções dos 

professores em Portugal e no Brasil. Os resultados do estudo demonstram no entanto, 

que parecem existir motivos de preocupação referentes às práticas de ensino da escrita 

dos professores Portugueses e Brasileiros do ensino básico. De facto os professores da 

amostra foram concordantes acerca da importância do desenvolvimento de 
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competências de escrita para o seu futuro académico e profissional. No entanto, as 

práticas dos professores não parecem ir ao encontro desta importância percebida, uma 

vez que estes professores reportaram o uso muito raro de estratégias e práticas de 

promoção de aprendizagem da escrita autorregulada, e do ensino da escrita como um 

processo. No sentido de nutrir e promover este tipo de práticas, um maior enfoque deve 

ser colocado na preparação dos professores do ensino básico em ambos os países. A 

formação adequada dos professores deve fornecer aos professores as ferramentas 

necessárias para tomar decisões informadas acerca das suas práticas de ensino da 

escrita, nomeadamente em relação ao uso de práticas baseadas em evidências para o 

ensino da escrita como um processo. Nas ferramentas propostas inclui-se a capacidade 

de os próprios professores aprenderem a aplicar práticas de ensino que desenvolvam nos 

alunos uma aprendizagem autorregulada (Veiga Simão & Frison, 2013).  

Em suma, se pretendemos que os alunos sejam escritores proficientes, temos de 

incluir na agenda de formação dos professores a escrita autorregulada e a aprendizagem 

autorregulada. Este foco poderá fornecer aos professores uma maior capacidade para 

desenvolver atividades e experiências de aprendizagem para criar contextos de 

aprendizagem e escrita autorreguladas.  

Adicionalmente, os professores terão capacidade para entender como as 

componentes volitivas, motivacionais, cognitivas e contextuais (Zimmerman & 

Risemberg, 1997; Graham, 2006) interagem com a promoção da escrita proficiente nos 

seus alunos, capacidade de refletir nas suas práticas e repensar o seu papel no ensino da 

escrita aos alunos. Finalmente, os resultados do corrente estudo podem substanciar 

mudanças nas políticas governamentais dos dois países, encorajando os decisores 

políticos a efetuar mudanças ao nível da formação de professores, tornando-os assim 
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melhor preparados para o ensino, e o desenvolvimento das capacidades de escrita de 

todos os alunos. 
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Anexos 

 

ANEXO 1 

Análise de Componentes Principais, Escalas 1 e 2. 

Escala 1 

 Portugal Brasil              Total 

Itens C1 C2 C1 C2     C1 C2 

Converso com o aluno sobre a sua escrita.  .742  .734  .723 

Peço ao aluno para conversar com outros colegas sobre a sua 

escrita.  .778  .601 
 

.678 

Peço a alunos com maior domínio da escrita para ajudar os 

alunos com maiores dificuldades na escrita.  .744  .733 
 

.729 

Deixo o aluno completar o trabalho de escrita ao seu 

ritmo  .703  .750 
 

.738 

Volto a ensinar competências ou estratégias que tinha 

ensinado anteriormente.  .745  .784 
 

.762 

Desenvolver com os alunos atividades de pré escrita para os 

ajudar a recolher e organizar ideias para a composição 

escrita). 
.839  .748  .795 

 

Ensinar estratégias para planificar como e o que 

escrever. .903  .743  .828 
 

Ensinar estratégias para a revisão de texto. .883  .846  .865  

Estabelecer metas/objetivos específicos para o que os 

alunos devem incluir na tarefa de escrita proposta. .855  .782  .818 
 

Pedir aos alunos para estudar e imitar modelos de boa 

composição escrita. .758  .618  .702 
 

Desenvolver com os alunos estratégias de auto 

monitorização, para que os alunos possam monitorizar 

o seu desempenho escrito e o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos para a tarefa. 

.790  .511  .674 

 

Utilizar métodos de ensino explícitos (modelagem, 

prática guiada e/ou revisão). .792  .736  .769 
 

Utilizar uma abordagem do ensino da escrita como um 

processo envolver os alunos em atividades de planificação, 

rascunho e revisão enquanto escrevem conceptualizando a 

escrita como uma colaborativa entre colegas e professor. 

.519  .707  .589 

 

Promover trabalho colaborativo entre os alunos para a 

composição escrita (alunos trabalham juntos na 

planificação, rascunho, revisão e edição). 
.734  .708  .710 

 

Elogiar verbalmente os alunos e oferecer-lhes reforço 

positivo quando escrevem. .723  .663  .681 
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Peço ao aluno para partilhar os seus textos com os 

colegas.  .739  .735 
 .747 

 

 

Escala 2

 Portugal Brasil Total 

Itens     C1       C2       C1         C2       C1 C2 

Recebi preparação adequada na minha 

formação de professor inicial para 

ensinar a escrita na minha área curricular 
 .880 .460 .692  .764 

Recebi formação contínua adequada para 

ensinar a escrita na minha área curricular.  .893 .325 .786  .783 

Os meus alunos possuem as 

competências de escrita que precisam 

para trabalhar nas minhas aulas. 
.373  .584  .463  

A composição escrita é uma 

competência essencial para os 

alunos quando terminam o ensino 

secundário. 

.797  .556  .579  

No ensino básico e secundário, são 

ensinadas aos alunos as competências 

de escrita necessárias para o seu sucesso 

no mercado de trabalho. .897  .904  .933  

No ensino básico e secundário, são 

ensinadas aos alunos as competências 

de escrita necessárias para o seu sucesso 

no ensino superior. .915  .880  .927  

A composição escrita deveria ser 

ensinada em todas as disciplinas. .401 .595  .469  .688 

Gosto de ensinar a escrever 
.585 .559  .730  .690 
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Anexo 2 

Itens nas escalas 

Escala 1 

Práticas de escrita dos professores 

Fator# 1. Práticas para a promoção da escrita autorregulada 

1. Desenvolver com os alunos atividades de pré escrita para os ajudar a recolher e organizar 

ideias para a composição escrita. 

2. Ensinar estratégias para planificar como e o que escrever. 

3. Ensinar estratégias para a revisão de texto. 

4. Estabelecer metas/objetivos específicos para o que os alunos devem incluir na tarefa de escrita 

proposta. 

5. Utilizar métodos de ensino explícitos (modelagem, prática guiada e/ou revisão). 

6. Utilizar uma abordagem do ensino da escrita como um processo o que implica atividades de 

planificação, rascunho e revisão, definição de objetivos para a escrita e trabalho colaborativo 

entre colegas e professor. 

7. Promover trabalho colaborativo entre os alunos para a composição escrita (alunos trabalham 

juntos na planificação, rascunho, revisão e edição 

8. Elogiar verbalmente os alunos e oferecer-lhes reforço positivo quando escrevem 

9. Pedir aos alunos para estudar e imitar modelos de boa composição escrita. 

10. Desenvolver com os alunos estratégias de auto monitorização, para que os alunos possam 

monitorizar o seu desempenho escrito e o cumprimento dos objetivos estabelecidos para a tarefa. 
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Fator# 2 Adaptações para alunos menos proficientes 

11. Converso com o aluno sobre a sua escrita 

12. Peço ao aluno para conversar com outros colegas sobre a sua escrita. 

13. Peço a alunos com maior domínio da escrita para ajudar os alunos com maiores dificuldades 

na escrita. 

14. Deixo o aluno completar o trabalho de escrita ao seu ritmo. 

15. Volto a ensinar competências ou estratégias que tinha ensinado anteriormente. 

16. Peço ao aluno para partilhar os seus textos com os colegas. 

 

 

 

Escala 2 

Perceções dos professores acerca da escrita e do ensino da escrita 

Fator# 3. Perceções acerca da escrita 

1. Os meus alunos possuem as competências de escrita que precisam para trabalhar nas minhas 

aulas. 

2. No ensino básico e secundário, são ensinadas aos alunos as competências de escrita 

necessárias para o seu sucesso na vida profissional. 

3. No ensino básico e secundário, são ensinadas aos alunos as competências de escrita 

necessárias para o seu sucesso no ensino superior. 

4. A composição escrita é uma competência essencial para os alunos quando terminam o ensino 
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secundário. 

Fator# 4 perceções acerca do ensino da escrita. 

5. Recebi formação contínua adequada para ensinar a escrita na minha área curricular. 

6. Recebi preparação adequada na minha formação inicial para ensinar a escrita na minha área 

curricular. 

7. Gosto de ensinar a escrever. 

8. A composição escrita deveria ser ensinada em todas as disciplinas. 

 


