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INTRODUÇÃO 

 

A formação de professores tem evoluído, ao longo dos anos, de uma formação 

focalizada no professor, para um conceito de formação mais abrangente em que, para 

além do professor, as escolas, enquanto contextos, e também os alunos, assumem um 

papel importante, sendo considerados tema e conteúdo relevantes na formação. Este 

factoleva-nos a acreditar na necessidade de articular os processos de formação de 

professores com o contexto onde estes actuam. A escola deixa de ser, então, um local de 

aprendizagem exclusiva dos alunos, e torna-se num espaço conjunto, onde estes 

últimos, juntamente com os educadores, interagem com a organização educativa, no 

sentido da sua melhoria e inovação. 

Esta perspectiva de formação, articulada com a escola, não só coloca em evidência o 

papel desta última, como é equacionada num tempo em que “se produziu uma expansão 

sem precedentes da comunidade implicada na formação de professores (…) ” (Nóvoa, 

2009, p.51). 

Actualmente, a abordagem cultural, ecológica e política da educação e formação 

colocam a escola como entidade aglutinadora na melhoria das aprendizagens dos alunos 

e no progressivo desenvolvimento profissional do professor. Este desenvolve-se, 

portanto, numa perspectiva de formação construtivista, onde a escola assume um 

importante papel na aprendizagem de todos os actores educativos. Esta aprendizagem 

em contexto deve basear-se na colaboração, investigação e reflexão de todos os 

intervenientes no projecto educativo da escola, num caminhar permanente para a 

inovação e melhoria das aprendizagens (Alonso, 2007; Butler, 2003; Butler, Lauscher, 

Jarvis-Selinger & Beckingham, 2004; Cadório & Veiga Simão, 2010;Canário, 1994; 

Day, 2001; Flores, Veiga Simão, Forte & Cadório, 2007;Formosinho & Machado, 2007; 

Fullan & Hargreaves, 2001; Glazer & Hannafin, 2006; Nóvoa, 1995, 2009; Veiga 

Simão, 2007; Veiga Simão, Caetano & Freire, 2007). 

Consideramos a realidade educativa, do ponto de vista sociocultural, com a qual nos 

identificamos, bastante complexa, onde intervém uma enorme diversidade de factores. 
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Assim sendo, o nosso objectivo não foi prescrever princípios universalmente aceites, 

mas, antes, alargar limites do conhecimento já existente, relativamente à modalidade de 

formação escolhida e à temática adesenvolver, possibilitando novas formas de actuar, a 

partir de processos de reflexão crítica, por parte dos professores.  

Quando nos propusemos compreender, se a formação colaborativa seria a adequada, no 

contexto educativo da escola, acreditámos que “a colaboração de professores é 

supostamente um poderoso meio de aprendizagem para o desenvolvimento profissional 

dos professores” (Meirink, Meijer & Verloop, 2007, p.145). Tivemos, no entanto, a 

percepção da dificuldade desta tarefa, na medida em que “as mudanças implicadas por 

uma orientação em direcção à colaboração eficaz são profundas e complexas” (Fullan & 

Hargreaves, 2001, p.95). De qualquer modo, acreditamos que este propósito representou 

um primeiro passo para a construção de uma cultura colaborativa. 

Como coordenadora da formação, na escola, quer a partir da nossa própria experiência, 

quer nas leituras que efectuámos sobre investigações no âmbito da formação 

colaborativa, pensámos que seria interessante dinamizar esta modalidade de formação, 

na comunidade onde pretendemos desenvolver o projecto. Considerámos que seria uma 

oportunidade, no sentido da mudança para uma formação mais ampla, centrada, não só 

na melhoria das práticas dos professores, mas, também, na perspectiva de uma melhoria 

na aprendizagem dos alunos e na melhoria da própria escola. Segundo Zwart, Wubbels, 

Bergen e Bolhuis (2007, p.166), está, hoje, “amplamente assumido que quando os 

professores mudam o seu conhecimento, crenças e atitudes (…), as suas práticas 

melhorarão e os resultados dos estudantes aumentarão”. 

Partimos destes pressupostos para a investigação que realizámos numa escola de ensino 

privado, na cidade de Lisboa, com níveis de ensino do Ensino Pré-escolar até ao Ensino 

Secundário. Propusemo-nos implementar uma mudança nas práticas de formação dos 

professores da escola e, nesse sentido, sugerimos essa mudança ao director da escola, e 

obtivemos, desde o primeiro momento, a aprovação desta ideia, facto que considerámos 

muito positivo, e que se veio a reflectir no desenvolvimento de todo o processo de 

investigação. 

A escolha da metodologia qualitativa surgiu do facto de nos parecer importante o 

recurso a técnicas interpretativas, no sentido de tentar compreender as concepções e 
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práticas dos professores, a partir da análise das suas declarações e da observação das 

práticas. Perspectivamos a investigação como “humanista – interpretativa”, que se 

aplica aos contextos educativos, onde a realidade é percebida como “dinâmica, 

fenomenológica, associada à história individual e aos seus contextos” (Almeida & 

Freire, 2000, p.27). A utilização de métodos quantitativos ocorreu, apenas, no 

tratamento dos dados do questionário Desenvolvimento Profissional de Professores 

(DPP), adaptado de Flores e Veiga Simão (2007). 

A opção por este projecto se realizar em contexto colaborativo prende-se com o 

conhecimento dos resultados de investigações, neste contexto, a maior parte das quais 

realizadas no nosso país, em contextos com uma cultura semelhante, das quais são 

exemplo (Cadório, 2011; Caetano, 2007; Flores et al., 2007; Roldão, 2007; Veiga 

Simão, Caetano & Freire, 2007), mas, também, investigações realizadas por 

investigadores estrangeiros, como, por exemplo (Butler, 2003; Butler et al., 2004; 

Glazer & Hannafin, 2006; Lee & Shulman, 2004, citados por Roldão, 2007). 

No Plano de Formação que elaborámos, para o ano lectivo 2008/2009, ano em que 

iniciámos a investigação, constava, da introdução, a seguinte pretensão: “Esta dinâmica 

de trabalho colaborativo deverá ter em conta a cultura e a organização do Colégio, 

presentes no Projecto Educativo, assim como as características do seu corpo docente, no 

sentido de se criarem oportunidades de trabalho em grupo.” Referimos, ainda, como 

operacionalização desta pretensão, “a criação de grupos de uma forma flexível, onde 

seja possível desenvolver uma aprendizagem activa, participativa e crítica, e onde a 

diversidade, com propostas fundamentadas, permita repensar a actividade docente”. 

Iniciámosa implementação deste projecto de dinamização de uma modalidade de 

formação colaborativa através do contacto com todos os professores da escola, via 

intranet, no sentido de esclarecer sobre esta nova dinâmica de formação e incentivar a 

criação de grupos de trabalho, através da divulgação de um texto escrito, com base em 

referentes teóricos, relativo às vantagens desta metodologia de formação.  

Os professores foram, progressivamente, aderindo a esta dinâmica, e fomos dando 

conhecimento, a toda a comunidade educativa, dos grupos que se iam constituindo. 

Formaram-se, então, na escola, diferentes grupos de trabalho colaborativo, que têm tido 

continuidade até ao presente ano lectivo (2011/2012). 
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De entre os grupos colaborativos que se constituíram, livremente, nesta comunidade 

educativa, constituímos e integrámos um grupo que denominámos de “Escrita: 

composição de textos”, no qual nos incluímos, também, como investigadora. 

Pretendemos que os professores, como escreventes de textos, analisassem e reflectissem 

sobre o seu próprio processo de composição escrita, favorecendo a aprendizagem auto-

regulada, de modo a poderem transferir e aplicar a própria experiência na sua prática 

pedagógica. 

Pretendemos realizar um estudo no quadro da investigação-acção, em contexto 

colaborativo, através da indagação das práticas. Considerámos este enquadramento 

metodológico adequado, atendendo a que tem como meta a formação dos docentes 

como profissionais reflexivos e autónomos, capazes de questionar as metodologias, os 

objectivos e os fins da educação (Fullan & Hargreaves, 2001; Garcia, 1995; 

Kelchtermans, 2009; Loughran, 2009). 

Entendemos, neste estudo, a investigação-acção como um conjunto de actividades em 

que o foco é a prática do professor, no sentido de a melhorar, através da reflexão e da 

pesquisa (Wennergren & Rönnerman, 2006). Esta metodologia de investigação-acção 

pressupôs a indagação das práticas, que identificámos como “um processo que serve 

para reflectir sobre os valores, obter informações sobre alternativas e construir, a partir 

delas, novas práticas educativas” (Veiga Simão, 2007, p.98, de acordo com Case & 

Reagan, 2000). 

Equacionámos esta opção, na medida em que se pode integrar no quotidiano dos 

professores, ao associar o processo investigativo com a prática de ensino, mas 

distingue-se desse mesmo quotidiano porque exige uma actividade mais rigorosa e 

sistemática, realizada ao longo de um determinado período de tempo, conduzindo a 

resultados práticos aplicáveis e a conhecimentos contextualizados. 

A ideia de constituir um grupo colaborativo sobre a escrita partiu daanálise dos 

resultados da investigação anterior (Almeida, 2004), em que esta temática foi central, 

não só como resultado de um enorme fascínio que a escrita sempre exerceu em nós, 

mas, também, devido à preocupação com os resultados menos positivos, nesta 

competência linguística, de elevado número de alunos (Relatório das Provas de Aferição 

de Língua Portuguesa, 2001). Nesta investigação que realizámos, sobre concepções de 
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professores do 1º Ciclo sobre o ensino-aprendizagem da composição escrita, surgiu, 

como uma das pistas de continuidade, possibilitar aos professores assumirem-se como 

escreventes, com o objectivo de se consciencializarem sobre o próprio processo de 

escrita, para potenciar essa competência de escrita nos alunos. 

O papel do professor, no desenvolvimento das competências na tarefa de escrita, é 

realçado por vários autores, entre os quais podemos citar Amor, 2005;Barbeiro (1999); 

Bereiter e Scardamalia, 1987;Bruning, Schraw e Ronning (1999); Camps, 2003a; 

Carvalho (1999, 2003); Graham, Harris e Tróia, 1998; Hayes (1990); Jorba, Goméz e 

Prat (2000); Mata, 2008; Meirink, Meijer e Verloop (2007); Mundó & Badía, 2001; 

Veiga Simão (2002). 

Para Hayes (1990, p. 261) “os professores são uma parte muito importante do contexto 

social que influencia o modo como os estudantes abordam as tarefas de escrita”. Para 

além do suporte social positivo, que o professor pode fornecer aos alunos, através do 

incentivo nas tarefas de escrita, a modelagem de técnicas de escrita, o apoio dado aos 

alunos, na planificação e revisão do texto, melhoram, significativamente, a escrita do 

aluno e a sua atitude face à mesma. Barbeiro (1999, de acordo com Graves, 1984) refere 

a necessidade de o apoio do professor estar presente em todos os subprocessos da 

actividade de escrita e não se manifestar, apenas, na avaliação do produto final. 

Tentando, pois, conciliar o desejo de uma mudança na formação, na comunidade 

educativa onde nos integramos, e o interesse que mantemos pela escrita, considerámos 

as seguintes questões de investigação: 

1 – Que factores potenciam/inibem o trabalho colaborativo dos professores, na escola? 

2 – Quais as potencialidades e constrangimentos de uma modalidade de formação 

contínua, em contexto colaborativo, assente na indagação das práticas, com referentes 

teóricos, colocando o professor como aprendente? 

2.1 – Em que medida, o processo de formação colaborativa pode contribuir para o 

professor, como escrevente, aumentar a sua consciencialização sobre os seus processos 

de escrita? 

2.2 – Existirão alterações nas concepções e práticas dos professores, no processo de 

ensino-aprendizagem da composição escrita, a partir da formação em contexto 
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colaborativo? 

Este interesse pela escrita tem ocasionado inúmeras reflexões com docentes de todos os 

níveis de ensino e temos constatado que os professores, de uma forma continuada, 

persistem na ideia de que os alunos não sabem escrever bem, ou seja, revelam 

incompetência linguística, sobretudo na composição escrita. O Relatório Nacional das 

Provas de Aferição do Ensino Básico (4ºAno, 2010) revelou, precisamente, falta de 

competência linguística na expressão escrita. A insistência neste dado suscitou a nossa 

curiosidade, no sentido de tentar compreender, se o facto de os professores se 

consciencializarem do seu próprio processo, enquanto escreventes, contribui para a 

percepção de uma alteração/melhoria, no desenvolvimento do processo de escrita dos 

alunos. 

Para além destas dificuldades relativas à escrita dos alunos, temos vindo a constatar, ao 

longo da nossa actividade docente, que os próprios professores, neste caso específico, 

do 1º Ciclo, manifestam, por vezes, algumas dificuldades, quando confrontados com a 

escrita (actas de reuniões, projecto curricular de turma, relatórios de planos de ensino 

individualizado, …) e, até, alguma falta de motivação, relativamente a esta 

competência. Temos vindo a aperceber-nos destas dificuldades quando, de um modo 

informal e através de auto-relatos, os professores nos descrevem as suas dificuldades e o 

baixo grau de motivação que têm perante a realização de actividades de escrita. 

Referimo-nos, no caso da investigação anterior (Almeida, 2004), ao papel do professor 

na promoção do desenvolvimento da competência de escrita dos alunos, e continuamos 

a acreditar que o controlo e a regulação do processo de escrita, realizado externamente 

pelo professor, deve efectivar-se de uma forma interactiva, de modo a “conduzir à auto-

regulação, à interiorização e uso autónomo das estratégias que permitem escrever de 

forma competente para conseguir objectivos próprios que tenham sentido para o aluno” 

(Solé &Teberosky, 2001, p.484).  

Também Graham, Harris e Tróia (1998, p.23) defendem que o “feedback do professor 

ajuda os alunos a adquirir conhecimento das suas capacidades de escrita e como regular 

o processo de composição”. Por conseguinte, defendemos que o professor necessita de 

dominar todo o processo de composição de textos, para poder promover nos alunos esta 
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aprendizagem, e contribuir para que estes atinjam o nível mais elevado possível neste 

domínio.  

Concordamos com Mata (2008, p.106), no facto de não ser suficiente dar oportunidade 

aos alunos para eles escreverem livremente, mas ser necessário “um ensino controlado, 

quer dizer, planificado racionalmente, guiado no seu desenvolvimento e avaliado com 

precisão”. 

Relativamente aos instrumentos orientadores, as aprendizagens consideradas como 

essenciais para o 1º Ciclo estão instrumentalizadas através de um conjunto de 

orientações que constituem os Programas do 1º Ciclo (1990, p.108). No que diz respeito 

à comunicação escrita, entre outras propostas, referem a necessidade de “diversificar os 

contextos de produção, multiplicar práticas de escrita, encontrar em grupo soluções para 

os problemas que a construção do texto exige (…) ”. 

Salientamos, também, que o Currículo Nacional do Ensino Básico (2001, p.32) define, 

como competências específicas a atingir no final do 1º Ciclo, relativamente à expressão 

escrita, “Domínio de técnicas instrumentais de escrita: capacidade para produzir textos 

com diferentes objectivos comunicativos e conhecimento das técnicas básicas de 

organização textual”. Faz apelo, ainda, ao nível das mesmas competências, a “processos 

cognitivos e linguísticos complexos, nomeadamente os envolvidos no planeamento, na 

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

portanto, uma proposta de mudança, relativamente à pedagogia da escrita, proposta essa 

que está expressa nas competências gerais a operacionalizar, de forma transversal. 

Por outro lado, o Programa Nacional de Ensino de Português (PNEP), na sua brochura: 

“O Ensino da Escrita: A Dimensão Textual”, no 1º Ciclo do Ensino Básico (2007), 

propõe que, na produção de um documento escrito, seja desenvolvido trabalho nas 

competências: compositiva, ortográfica e gráfica. Relativamente à primeira, reforça a 

ideia de que “a capacidade de produzir textos escritos constitui hoje uma exigência 

generalizada da vida em sociedade” e acrescenta que compete à escola, “tornar os 

alunos capazes de criar documentos que lhes dêem acesso às múltiplas funções que a 

escrita desempenha na nossa sociedade” (PNEP, 2007, p.5). 

Mais recentemente, foram elaboradas Metas na Aprendizagem da Língua Portuguesa, 

no sentido de constituírem referências, em cada ciclo escolar, “espelhando uma 
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continuidade articulada e progressiva ao longo da educação básica”. Pretendeu-se criar 

“uma estrutura organizativa que contemplasse simultaneamente a confluência de 

diversas competências e a operacionalização das aprendizagens em causa (…) ” (Metas 

de Aprendizagem. Ensino Básico – 1º Ciclo/Língua Portuguesa, 2010, p.1). 

A análise das propostas destes documentos orientadores reforçou a nossa ideia da 

importância da expressão escrita e do seu papel preponderante, e pensamos que os 

pressupostos teóricos, em que se baseiam as competências específicas a desenvolver, 

estão de acordo com os modelos de ensino-aprendizagem propostos pelos enfoques 

predominantes, na literatura, sobre a composição escrita (Bereiter & Scardamalia, 1987; 

Flower & Hayes, 1980; Hayes, 1990; Hayes & Nash, 1996). 

Perante esta nossa constatação, acreditamos que a insatisfação dos professores, em 

relação à falta de competência linguística dos alunos, não estará, apenas, directamente 

relacionadas com o estatuto atribuído pelos programas, ao ensino da composição escrita, 

ou a uma determinada centralização curricular. Em nosso entender, as dificuldades dos 

alunos, nesta competência, poderão, eventualmente, atribuir-se, também, às práticas 

pedagógicas dos professores. Esta ideia pode estar relacionada com questões inerentes à 

formação de professores, nomeadamente a uma deficiente preparação técnica, ao nível 

da escrita, e a uma cultura formativa, predominantemente individualista (Nóvoa, 2009; 

Roldão, 2007), que impede o desenvolvimento de uma colegialidade mais autêntica e 

eficaz, que, por sua vez, permitiria a melhoria, em colaboração com os pares (Butler, 

2003; Caetano, 2003; Flores et al., 2007; Glazer & Hannafin, 2006; Veiga Simão, 2005; 

Veiga Simão et al., 2009). 

Pensamos, portanto, que urge a formação de profissionais reflexivos, como dependendo 

“do conteúdo desse conhecimento, dos tipos de contexto em que foi adquirido, dos 

propósitos que serve e do grau em que os docentes o avaliam, renovam e reflectem 

sobre ele” (Goodson, 2008, p.216). Esta reflexão sobre o conhecimento pareceu-nos 

uma questão pertinente, na medida em que concordamos com este último autor, no facto 

de “nem todo o conhecimento prático dos professores é educativo, benéfico ou 

socialmente válido” (ibidem). Desta constatação, surgiu a necessidade de a 

formação/reflexão, em contexto colaborativo, através da indagação das práticas, se 

apoiar em referentes teóricos, muito embora concordemos com Nóvoa (2009, p.55), 
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quando coloca em causa o «“mercado de informação”, sempre alimentado por um 

sentimento de “desactualização” dos professores». Optámos por dar voz aos 

professores, no sentido de, em colaboração e através do diálogo profissional, poderem 

reforçar a sua/nossa posição, partindo dos saberes e práticas adquiridos, sem excluir 

referentes teóricos. 

Apresentamos, agora, a estrutura deste trabalho, que enquadrámos em cinco capítulos, 

uma introdução e um ponto de conclusões e implicações. Constam, também, do 

trabalho, um conjunto de anexos, em suporte digital, que se encontram referenciados no 

texto. 

O primeiro capítulo resulta de uma revisão bibliográfica que efectuámos sobre 

desenvolvimento profissional de professores e formação contínua. Pensámos ser 

importante incluir um breve enquadramento político e legislativo, no sentido de nos 

situarmos no histórico do campo da formação, sabendo, antecipadamente, que a 

formação de professores “tem que ser entendida à luz de um determinado contexto 

social, político, cultural e económico” (Flores, 2003, p.128). Desenvolvemos, também, 

alguns conceitos que nos pareceram pertinentes para a investigação, nomeadamente os 

conceitos de formação contínua, centrada na escola, e de desenvolvimento profissional 

de professores. Consideramos a importância da formação em contexto colaborativo, 

realçando a necessidade de os professores trabalharem, em colaboração, com os seus 

pares. Referimos, ainda, a opção pela investigação-acção, através da indagação das 

práticas, como a estratégia adequada ao estudo que realizámos. Destacamos, 

relativamente aos modelos de processo de investigação-acção, o modelo de Kemmis 

(1989), pelo facto de a sua organização em dois eixos (estratégico e organizativo), se 

adaptar à metodologia que pretendemos desenvolver, com o trabalho colaborativo no 

grupo “Escrita: composição de textos”. 

O segundo capítulo diz respeitoà escrita, na aprendizagem e desenvolvimento 

profissional dos professores. Reflectimos sobre o papel do professor como aprendente, 

incidindo, sobretudo, na composição escrita, visto ser esta a temática que foi 

desenvolvida pelo grupo colaborativo. Realçamos a necessidade de a formação de 

professores valorizar o conhecimento teórico dos processos cognitivos e metacognitivos 

implicados na escrita, mas, também, possibilitar, aos professores, a prática de escrita de 
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textos. Em virtude de o trabalho do grupo colaborativo, que constituiu a investigação, 

estar centrado na temática da composição escrita, desenvolvemos a evolução do seu 

enfoque, nos diferentes modelos explicativos, partindo dos modelos focalizados no 

produto, até aos modelos contextuais que, valorizando os trabalhos de Flower e Hayes 

(1980), no âmbito dos modelos cognitivos, defendem também a interacção social entre 

o escrevente e o leitor, visão com a qual nos identificamos. 

Pensamos ser importante esclarecer a utilização que fazemos do termo “escrevente”, ao 

longo da investigação, para designar o professor/aluno, durante a elaboração da 

composição escrita. Esta decisão deve-se ao facto de concordarmos com autores como 

Carvalho (1999, p.36), que defende o uso deste termo, em alternativa ao termo 

“escritor”, visto que este último designa, na nossa língua, “o autor de textos literários”. 

A ideia de marcar esta diferenciação está também presente em Barbeiro (2001, p.101), 

quando afirma que o termo escritor se refere ao “autor de textos literários, com obra 

publicada e com valor reconhecido”. No entanto, neste mesmo capítulo, e apenas na 

revisão teórica, surge o termo “escritor” porque é o mais utilizado, na literatura que 

consultámos. 

Referimos, ainda neste capítulo, os modelos de ensino-aprendizagem da composição 

escrita, em virtude de acreditarmos que o conhecimento dos pressupostos de cada 

modelo, poderá contribuir para esclarecer e alterar as práticas dos professores. 

Terminamos o capítulo, assinalando algumas considerações teóricas e práticas, sobre o 

processo de auto-regulação da composição escrita, que pensamos ser importante 

considerar na formação de professores, de modo a que o professor possa ensinar de 

forma explícita, intencional e estratégica. 

O terceiro capítulo diz respeito às questões e aos objectivos de investigação, 

instrumentos de recolha de dados e procedimentos metodológicos. Referimo-nos ao 

significado do estudo, explicitamosas questões de investigação e os respectivos 

objectivos, e apresentamos o plano geral da investigação. Justificamos as opções 

metodológicas que definimos, metodologia predominantementequalitativa, assim como 

os instrumentos de recolha de dados (questionário, observação, estimulação da 

recordação, artefactos dos professores). Caracterizamos, também, a escola e os 

participantes da investigação.São desenvolvidas as diferentes técnicas de recolha e 
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análise dos dados. Abordamosneste capítuloas questões éticas da investigação e, 

assinalamos, ainda, as limitações relativas a esta mesma investigação. 

O quarto capítulo diz respeito à formação realizada em contexto colaborativo, quer ao 

nível da escola, quer no grupo colaborativo “Escrita: composição de textos”. 

Apresentamos o tratamento dos dados do questionário Desenvolvimento Profissional de 

Professores (DPP) (adaptado de Flores & Veiga Simão, 2007), com os quadros relativos 

a cada uma das categorias que seleccionámose a respectiva análise. Com esta análise, 

tentamos enquadrar alguma intuição, lançar pistas explicativas dos factos analisados e 

conhecer a situação de partida. Ainda relativamente à escola, explicitamos a forma 

como organizámos e se desenvolveu a formação colaborativa, através da constituição de 

vários grupos, ao longo dos dois anos de investigação. Quanto à dinâmica colaborativa 

no grupo “Escrita: composição de textos”, analisamos as concepções iniciais dos 

professores envolvidos, e integramos, ainda, neste capítulo, o processo desenvolvido 

pelos professores na construção de materiais didácticos, as mudanças ocorridas nas 

práticas dos professores e os referentes teóricos que apoiaram essas mudanças, e, por 

fim, a reflexão dos professores sobre o trabalho de formação colaborativa. 

O quinto capítulo refere a análise e interpretação das mudanças ocorridas na escola e no 

grupo “Escrita: composição de textos”. Apresentamos a análise dos dados, dividida em 

três pontos, cada um dos quais integra as mudanças ocorridas na escola e/ou no grupo. 

Os pontos são: a colaboração como estratégia formativa, com as respectivas 

potencialidades e limitações; as implicações da situação de escrevente, para a prática 

pedagógica, considerando a escrita como factor de melhoria das práticas e o contributo 

da formação teórica para essa melhoria; a percepção de diferenças na escrita dos alunos. 

Ao nível das mudanças ocorridas no contexto escolar, analisamos, não apenas os dados 

do questionário DPP, como também as reflexões realizadas por alguns grupos de 

professores, que se constituíram, na escola. A análise das mudanças no grupo resulta do 

tratamento dos dados relativos ao questionário de avaliação da formação colaborativa, 

cujos respondentes foram os professores que integraram o grupo. Consideramos, ainda, 

as reflexões pessoais desses mesmos professores. 

Por último, nas conclusões e implicações do estudo, destacamos alguns aspectos que se 

prendem directamente com as questões de investigação, nomeadamente as 
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potencialidades/inibições do trabalho colaborativo, na escola, a opção pela indagação 

das práticas, através da investigação-acção, e as potencialidades/constrangimentos desta 

opção metodológica, colocando o professor em situação de aprendente, neste caso, da 

escrita de textos. Referimos, também, neste ponto, o quadro teórico que sustentou esta 

investigação, assim como algumas limitações inerentes a esta mesma investigação. 

Procuramos, ainda, contribuir com algumas propostas para a formação de professores, 

privilegiando o contexto colaborativo, neste caso específicocom o objectivo de uma 

alteração da formação que vá ao encontro de uma melhoria no processo de ensino-

aprendizagem da composição escrita. Tentamos, finalmente, contribuir com algumas 

propostas para futuras investigações nesta área. 

Apresentamos, como parte integrante deste trabalho, em suporte informático, os anexos 

relativos aos diferentes materiais utilizados na recolha dos dados, assim como alguns 

artefactos dos professores que nos pareceram pertinentes e alguns materiais dos alunos, 

resultantes do trabalho realizado durante as aulas observadas. Ainda a título de exemplo, 

apresentamos materiais realizados pelos grupos colaborativos que se constituíram na 

escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Desafios ao Desenvolvimento Profissional: do trabalho colaborativo ao nível da escola a um grupo sobre escrita 

 
 

13 
 

CAPÍTULO I 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO CONTÍNUA DE 

PROFESSORES  

 

A literatura sobre a educação permanente dos professores tem vindo a utilizar, nos 

últimos anos, os conceitos de desenvolvimento profissional e de formação contínua, por 

vezes indiferentemente, muito embora “a maioria dos autores considere a formação 

contínua um subsistema, uma componente do desenvolvimento profissional” (Oliveira-

Formosinho, 2009, p.225). Ainda de acordo com esta autora, a gradual substituição do 

termo “formação contínua” pelo de “desenvolvimento profissional” deve-se “ao 

descontentamento com o carácter directivo e os fracos resultados da formação contínua” 

(ibidem). 

Estrela e Estrela (2006, p.75) consideram que o termo formação contínua “abrange o 

conjunto de actividades institucionalmente enquadradas que, após a formação inicial, 

visam o aperfeiçoamento profissional e pessoal do professor, em ordem a um adequado 

exercício da função que beneficie os alunos e a escola”. Relativamente à designação de 

desenvolvimento profissional, os autores acima citados referem-no como “os processos 

de mudança da pessoa em relação com o trabalho, operados ao longo da carreira e que 

decorrem de uma pluralidade de factores”, nomeadamente, “o desenvolvimento da 

pessoa do professor, numa perspectiva de life span, às actividades organizadas de f. c.  

[formação contínua] e às actividades individuais de autoformação” (ibidem). 

A tendência mais actual, na literatura sobre esta temática, encara a formação com um 

suporte contextual, realizada pelos professores, o que está bem expresso nas palavras de 

Loughran (2009, p.33), quando afirma que a formação deve ser “um terreno de ensaios 

onde é possível experimentar e desenvolver uma compreensão do complexo mundo do 

ensino e da aprendizagem”. Vários outros autores que consultámos defendem esta 

mesma ideia, ou seja, “a natureza holística, inclusiva e dinâmica do processo de 

desenvolvimento profissional (…) nas quais os professores se envolvem ao longo da sua 
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carreira” (Marcelo, 2009; Flores, Veiga Simão, Rajala & Tornberg, 2009, p.120). 

Relativamente a estes dois conceitos, concordamos com Oliveira-Formosinho (2009, 

p.263) quando salienta que “as tendências actuais da formação contínua, com a sua 

preocupação de a centrar na escola e nos professores, aproximam claramente as 

preocupações da formação contínua e as do desenvolvimento profissional”, ou seja, 

pretende-se o aperfeiçoamento contínuo e consistente dos professores, no seu local de 

trabalho. 

 

1 – Enquadramento político e legislativo 

A formação de professores é considerada um dos pilares fundamentais para o 

desenvolvimento e inovação dos sistemas educativos. Sabemos, também, que os 

professores ocupam, nos nossos dias, grande parte dos debates sobre educação, e 

constituem um factor importante na qualidade do ensino e das escolas. Canário (1994, 

p.18, de acordo com Perrenoud, 1993) defende a necessidade de formação dos 

professores, sem concordar, contudo, com o facto de a transformar “no bode expiatório 

que atravessa a generalidade das críticas dirigidas ao sistema escolar”. Barroso (2003, 

p.117) afirma que, nas últimas décadas do século passado, “não há sector social que 

tenha estado mais sujeito à pressão da mudança do que o sistema educativo”. 

Parece-nos evidente não ser possível alhearmo-nos, relativamente às questões da 

educação e, particularmente, à formação de professores, de uma evolução constante e 

pluridimensional dos contextos económicos, organizacionais e técnicos da sociedade em 

que vivemos (Marcelo, 2009). Veiga Simão (2007, p.99) concorda que «os professores 

estão imersos num contexto sociocultural amplo, mas, também, e ao mesmo tempo, 

numa “cultura” profissional». Também Trindade (2007, p.92) defende que, muitos dos 

problemas relacionados com a formação contínua de professores, devem ser 

equacionados como “uma questão nevrálgica, do ponto de vista das decisões adoptadas 

ao nível das políticas educativas em vigor pelos diferentes governos constitucionais”. 
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Na formação de professores, as concepções educativas estão intimamente relacionadas 

com orientações da política educativa em geral. Concordamos com Kelchtermans (2009, 

p.63), quando afirma que «a educação é considerada pelos decisores políticos e também 

pela “opinião pública” como um investimento que tem de ser gerido eficazmente». Os 

modelos e princípios orientadores geram práticas e discursos, de acordo com 

determinados paradigmas que, por sua vez, vão imprimir uma dinâmica educativa, 

norteada por valores e princípios que resultam de alterações políticas, no quadro da 

dinâmica do próprio Estado. 

No nosso país, os princípios pelos quais se deve reger a política educativa estão 

consagrados na Constituição da República Portuguesa e compete à Assembleia da 

República legislar sobre as bases do Sistema Educativo. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86) reconhece, no Art.º 35.º, relativo à 

formação contínua, o “direito” a essa mesma formação, “a todos os educadores, 

professores e outros profissionais da educação”, tentando resolver duas questões 

distintas: o “aprofundamento e actualização de conhecimentos e competências 

profissionais” e a possibilidade de “mobilidade” e “progressão na carreira”. A mesma 

Lei de Bases, reconhece, como um princípio, a necessidade de formação contínua “que 

actualize a formação inicial numa perspectiva de educação permanente” (Art.º 30.º - 1 

b). Segundo Estrela e Estrela (2006, p.74), o conceito de formação contínua, nesta Lei 

de Bases de 1986, “parecia remeter apenas para o aperfeiçoamento profissional, 

pressupondo o carácter formal dessa formação”. 

O modelo de formação contínua proposto nesta lei parece-nos, sem dúvida, ser uma 

tentativa de implementação de um sistema de formação contínua de professores em que 

o enfoque “reside maioritariamente nas instituições da formação, nos agentes da 

formação, nas modalidades de formação e nos aspectos organizacionais” (Oliveira-

Formosinho, 2009, p.226). 

Em 1992, é publicado um novo documento oficial: o Regime Jurídico da Formação 

Contínua de Professores (Decreto- Lei n.º 249/92, de 9 de Novembro). Este aponta no 

sentido de uma nova orientação para a formação contínua de professores, com 
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objectivos mais inovadores do que os anteriormente consagrados na Lei de Bases de 

1986, que se resumiam à mobilidade e progressão na carreira. Segundo Estrela (2003, 

p.47), este Decreto-Lei “abre-se a uma concepção desenvolvimentista e personalista da 

formação”, visto dar a possibilidade aos professores, de escolherem a formação que 

julguem necessária para o seu desenvolvimento profissional. 

Em 1996, o Decreto-Lei n.º 207/96, de 2 de Novembro, acrescenta vários artigos ao 

Decreto-Lei de 1992. Este novo documento, no Art.º 3.º, propõe, como objectivos: uma 

maior interacção nas vertentes teórica e prática; o envolvimento dos professores, não só 

ao nível de sala de aula, mas também ao nível organizacional, no sentido de poderem 

dar o seu contributo na construção do Projecto Educativo de Escola e na autonomia das 

escolas, de modo a “gerar dinâmicas formativas”; incentiva à “autoformação, à prática 

da investigação e à inovação educacional”, considerando, também, a mobilidade 

profissional. 

Estrela (2003, p.48) considerou que a conjugação entre a legislação relativa à formação 

contínua e à gestão da escola e a “a definição dos perfis profissionais dos docentes”, 

ocasionou “a tendência crescente para fazer da escola um pólo do desenvolvimento e o 

local central da formação”. Estrela e Estrela (2006, pp.74-75) consideram que o 

Decreto-Lei n.º 207/96 “reforça o conceito de profissionalismo alargado da legislação 

anterior, pretendendo que a f. c. [formação contínua] estimule a mudança dos 

professores, das escolas e até dos territórios educativos em que elas se inserem”. 

O Art.º 4.º, do mesmo Decreto-Lei, referente aos Princípios, aponta para alguma 

inovação, na medida em que permite, entre outros, princípios como autonomia na 

“concepção e modelos de formação”, associativismo entre escolas e entre professores e 

“descentralização funcional e territorial do sistema de formação contínua”. Outros 

aspectos que nos pareceram inovadores, neste documento, são: a diversidade de 

modalidades de formação (Art.º 7.º) e a promoção de “uma cultura de parcerias” 

(Amiguinho, Brandão & Miguéns, 1994, p.71) entre as “instituições do ensino 

superior”, “os Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE) e os Centros de 

Formação das Associações Profissionais ou Científicas (CFAP) ” (Decreto-Lei n.º 

207/96, Art.º 15.º). 
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Se, na sua génese, os CFAP tinham como objectivo a formação individual do professor, 

já com a criação dos CFAE, pretendia-se que estes últimos associassem duas vertentes 

consideradas fundamentais: a prática da formação de docentes e o reforço da autonomia 

das escolas, através de uma nova gestão organizacional das mesmas, colocando-as como 

unidade central do processo de inovação, e tendo, como pano de fundo, a formação 

centrada na escola. Na opinião de Machado e Formosinho (2009, p.287), a criação dos 

CFAE foi uma forma de “por um lado, garantir o cumprimento das prioridades 

formativas nacionais e, por outro, contribuir para uma formação centrada na escola”. 

Em nosso entender, e numa análise muito breve sobre esta política de formação, os 

CFAE e os CFAP, apesar das ambiguidades e constrangimentos a que estiveram 

sujeitos, tiveram oportunidade de não se assumir como meras agências de formação, 

mas, antes, utilizarem as margens de iniciativa de que dispuseram, no sentido de 

romperem com modos escolarizados de formação e tentarem a articulação entre as 

dimensões pessoal, profissional e organizacional. 

A este respeito, Trindade (2007, p.90) defende que os centros de formação de 

professores, apesar de nem sempre cumprirem o mandato que lhes foi confiado, para 

além «“do património de saberes e de experiências” que construíram, assumiram-se, 

igualmente, quer como instituições de animação cultural, quer como entidades 

responsáveis pela construção de espaços de reflexão sobre a educação (…)». Esta 

opinião está de acordo com Oliveira-Formosinho (2009, p. 266) que considera que “a 

escola não é necessariamente o único contexto institucional capaz de suscitar processos 

colectivos de desenvolvimento profissional”. 

De qualquer modo, a formação realizada nos CFAE assumiu-se, preferencialmente, 

como uma forma reprodutiva de saberes teóricos. Por outro lado, Barroso (2003, p.130) 

sustenta que, na formação contínua, “ (…) se tem desenvolvido, na prática, um reforço 

do controlo (ainda que indirecto), devido ao sistema de financiamento, normas de 

acreditação das acções de formação e incidência que esta formação tem na progressão 

da carreira dos professores”. 
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Em 2008, o Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) procedeu 

à análise do despacho nº 18039/2008, de 4 de Julho, o qual determinou a reestruturação 

da rede de Centros de Formação de Associação de Escolas. 

Os documentos oficiais publicados, sustentados por muitos dos conhecimentos teóricos 

das Ciências da Educação, contribuíram para que o conceito de formação contínua de 

professores assumisse uma forma dinâmica e contribuísse para o desenvolvimento da 

profissionalidade. Para Machado e Formosinho (2009, p.287), as características da 

formação contínua de professores estão “estreitamente ligadas à evolução das 

perspectivas teóricas”. 

A formação dos professores parece-nos extremamente importante, tanto a formação 

inicial como a contínua. De acordo com Marcelo (2009, p.119), ultrapassámos, já, a fase 

em que se pensava que “a bagagem de conhecimentos adquiridos na formação inicial, 

unida ao valor da experiência como fonte de aprendizagem na prática, podia resultar 

suficiente para exercer o trabalho de docente”. Pensamos que a formação contínua de 

professores não deve ser considerada de forma isolada, desarticulada com a formação 

inicial, mas, antes, perspectivada no sentido de um “encadeamento interactivo de 

sucessivos momentos de formação e de trabalho” (Canário, 1994, p.21,de acordo com 

Guy Berger,1991). 

Cremos, também, que o papel do formador, sobretudo na formação inicial, mas também 

na formação contínua, pode ser fulcral, no sentido de contribuir para que os professores 

sintam necessidades de formação ao longo da vida, através do incentivo numa 

transformação, não só ao nível pessoal, mas também colectivo, estabelecendo “uma 

ruptura com a lógica instrumental e adaptativa” (Canário, 1994, p.23) e com “as 

limitações da racionalidade técnico-pedagógica que prejudicava a afirmação da 

reflexividade docente” (Trindade, 2007, p.91). Loughran (2009, p.29), a este propósito, 

considerou que o papel do formador nem sempre se torna apelativo porque, muitas 

vezes, os futuros professores esperam que “lhes digam como devem ensinar”, não 

participando, de forma activa, na sua própria formação. De qualquer modo, defendemos 

que o professor, sobretudo na formação inicial e no início da sua actividade profissional, 



 
Desafios ao Desenvolvimento Profissional: do trabalho colaborativo ao nível da escola a um grupo sobre escrita 

 
 

19 
 

possa contar com todo o apoio necessário, quer por parte dos formadores, quer dos 

pares e da instituição escolar. 

Loughran (2009, p.29) salienta que os formadores de professores, na formação inicial, 

se vêem, com frequência, confrontados com o problema de «encontrarem o equilíbrio 

entre responder às “verdadeiras necessidades” dos seus alunos para desenvolverem as 

suas competências de ensino e fazer com que sejam aprendentes activos e promotores 

do desenvolvimento do seu próprio ensino». Machado e Formosinho (2009, p.291) 

entendem que é necessário que a formação “se apresente de tal forma apelativa que 

suscite nos professores interesse em operacionalizar os ideais pedagógicos que as 

teorias transportam”, tornando-se, deste modo, motivados para a sua formação. 

Segundo Estrela (1990, p.1), é necessário, face à “crescente complexidade das funções 

que o professor é chamado a desempenhar”, criar “uma dinâmica de formação 

permanente, de que a formação inicial constitui apenas uma etapa”. Nesta dinâmica de 

formação permanente, parece-nos ser necessário estar presente a vontade do próprio 

professor, o seu desejo de participação activa e a convicção plena daquilo que pretende 

para a sua formação. Tem que querer formar-se, ser sujeito activo da sua própria 

formação e não aceitar um certo grau de passividade, ainda presente, em muitas 

actividades de formação. 

Nóvoa (1992, p.27) defendeu que a formação contínua dos professores deve inserir-se 

“no quadro de dinâmicas de formação-acção organizacional e de incentivo à prática de 

trabalhos de I-A (investigação-acção) ”. Na mesma linha de pensamento, Pérez-Goméz 

(1992, p.100) considerou que a actividade prática do professor deve ser encarada “como 

uma actividade reflexiva e artística, na qual cabem algumas aplicações concretas de 

carácter técnico”. Na perspectiva de Machado e Formosinho (2009, p.292), «trata-se de 

dar importância ao “saber” na escola, conceber a escola como “apta à aprendizagem” e 

integrar a formação como instrumento de gestão estratégica e de desenvolvimento 

organizacional». 

Pensamos que a formação contínua/desenvolvimento profissional deverá contribuir para 

que os professores desenvolvam processos cognitivos de interiorização de necessidade 
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de pesquisa, reflexão e confronto de ideias. Consideramos muito importante provocar 

actividades que conduzam o professor a preocupar-se com os problemas da escola e do 

meio, a relacionar o seu quotidiano da sala de aula com as questões relativas ao meio 

envolvente e ao sistema, de modo a poder assumir um papel mais activo de actor 

interveniente, no processo educativo e social. Cremos que uma formação autêntica tem 

que passar pelo questionamento constante das práticas, numa atitude permanente de 

investigação / reflexão. 

Esta perspectiva de questionamento do real conduz-nos a outro aspecto a considerar na 

formação contínua de professores que é o processo de identificação de necessidades. A 

formação deveria possibilitar a reflexão sobre as práticas, de modo a conduzir os 

professores à descoberta das suas necessidades individuais e colectivas, e não a 

identificar as necessidades através de “inquéritos individuais (…) ou por meras listagens 

elaboradas no âmbito dos órgãos de gestão pedagógica da escola” (Machado & 

Formosinho, 2009, p.291), ignorando os professores e a sua dinâmica de trabalho nessa 

mesma escola. Para que tal aconteça, concordamos com Marcelo (2009, p.120) no facto 

de ser muito importante “a correspondência entre as necessidades dos professores e as 

actividades de formação que se realizam”. Para Nóvoa (2009, p.52), «não se produzirá 

nenhuma mudança significativa se a “a comunidade dos formadores de professores” e a 

“comunidade dos professores” não se tornarem mais permeáveis e interligadas». 

A sociedade actual, colocando à escola enormes desafios (reformas educativas, 

mudanças de condições de trabalho, aumento da escolaridade obrigatória, mudança da 

população escolar, introdução de novas tecnologias, …), exige uma nova dinâmica no 

papel do professor, que deverá “aprender a auto-motivar-se, fixando as suas próprias 

metas, autogerindo as suas motivações e concebendo momentos para ajudar a modificar 

os motivos e a gerar novas metas de aprendizagem” (Veiga Simão, 2007, p.98). Na 

opinião de Nóvoa (2009, p.49), os professores surgem, no início do século XXI, “como 

elementos insubstituíveis, não apenas na dinamização das aprendizagens, como também 

na construção de processos de inclusão que respondam aos desafios da diversidade e ao 

desenvolvimento de métodos apropriados de utilização das novas tecnologias”. 
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Sabemos que cada professor é uma realidade única, integrado numa escola com 

características muito próprias. A formação deverá centrar-se na escola, numa articulação 

entre os processos formativos e a prática docente. Não deveriam ser considerados, 

predominantemente, critérios de normalização, nem em relação às necessidades 

individuais de cada professor, nem em relação à própria escola. Como defende Veiga 

Simão (2007, p.98), “a escola pode ser um lugar onde os professores desenvolvam a sua 

capacidade para responder às grandes interrogações educativas e para produzir um 

conhecimento útil para todos”. 

Este aspecto poderá, em nosso entender, ser colmatado pela formação contínua, numa 

dinâmica de investigação/acção/formação, que permita, através da indagação das 

práticas, o enriquecimento dos professores e, também, da escola. Desta forma, são tidas 

em consideração as necessidades individuais dos professores, a sua “dimensão 

individual” e também as necessidades da realidade escolar, ou seja, a sua “dimensão 

organizacional” (Canário, 1994, p.18). Este mesmo autor defende a necessidade de 

“fazer emergir modalidades de formação em que esta não é pré-confeccionada mas sim 

co-produzida com os destinatários” (idem, p. 23). No fundo, o que se pretende é 

“privilegiar o protagonismo dos formandos no processo de formação” (Amiguinho, 

Brandão & Miguéns, 1994, p.63). 

Esta ideia, com a qual concordamos, não exclui a importância do papel do formador 

externo, no processo de formação. Em nossa opinião, poderá ser alguém que se 

identifique a si próprio como um meio, de entre outros possíveis, para promover a 

aprendizagem. O papel do formador, como gerador de aprendizagens, é hoje aceite, e, 

aceitando a sua forma de estar menos directiva, articulam-se melhor as práticas 

pedagógicas, profissionais e sociais, contribuindo para a formação total do professor. 

A formação de professores não tem sido um assunto de discussão pacífica, e têm 

surgido, ao longo dos anos, várias propostas de acção, embora muitas delas encerrem 

um conjunto de pressupostos comuns que, de uma forma ou de outra, estão presentes 

nos programas de formação, através da combinação de estratégias de paradigmas 

distintos. Concordamos com Nóvoa (1995, p.31) quando afirma que “toda a formação 

encerra um projecto de acção e de trans-formação”. Ainda de acordo com este autor, as 
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opções deste projecto podem valorizar os professores e a própria escola ou, por outro 

lado, tentar “impor novos dispositivos de controlo e de enquadramento” (ibidem). Faz-

nos todo o sentido a primeira opção, facilitando a construção de um processo de 

valorização dos professores e da escola, através do incremento de experiências 

inovadoras. 

O professor deve ser capaz de ultrapassar uma determinada racionalidade técnica, uma 

atitude redutora, que limita a sua autonomia profissional, em que apenas se preocupa 

com a experimentação de novas metodologias e com a forma de as utilizar e, preocupar-

se em reflectir sobre os efeitos que poderão ter nos alunos. Deve formar-se no sentido 

de ser capaz de questionar a sua prática e de a confrontar com outras concepções 

pedagógicas. Fullan e Hargreaves (2001) defendem que um dos principais desafios, com 

o qual as escolas se irão debater, no próximo século, será o de desenvolver uma cultura 

de profissionalismo interactivo entre os seus professores. Para efectivar esta cultura, 

concordamos com Nóvoa (2009, p.53) em que “é essencial reforçar os dispositivos e as 

práticas de formação de professores a partir de uma investigação centrada na actividade 

docente e no trabalho escolar”. 

Parece-nos, também, da maior importância, no sentido da mudança na formação dos 

professores, considerar o papel assumido pela liderança das escolas, ou seja, possibilitar 

que as funções de liderança estejam “orientadas para a dinamização das relações 

interpessoais, para o desenvolvimento da escola como comunidades democráticas, para 

a transformação das práticas profissionais, para a gestão das redes de conhecimento, 

para o empreendimento da mudança” (Barroso, 2003, p.135). 

Considerámos as questões que abordámos relevantes, na actual formação contínua de 

professores, e a poderem contribuir para o evoluir de uma nova profissionalidade 

docente, mas estamos conscientes que não serão suficientes, “se não se modificarem as 

condições existentes nas escolas e as políticas públicas relacionadas com os 

professores” (Nóvoa, 2009, p.54), se todo o processo formativo não tiver a visibilidade 

necessária para que a sociedade apoie e valorize o desempenho dos professores. 
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2 - A Formação Contínua na Escola 

O conceito de formação contínua centrada na escola surgiu nos anos 70, no Reino 

Unido, quando se justificavam algumas alterações ao nível da educação, nomeadamente 

alterações curriculares nos programas escolares. A dificuldade sentida pelos professores 

em adequar as disposições gerais à realidade da própria escola, associada à “perda de 

prestígio dos sistemas educativos, à diminuição das despesas públicas e ao sentimento 

de frustração que existia nas escolas e nos professores” (Ruela, 1999, p.37) criou um 

clima propício a uma mudança nas modalidades de formação. 

As práticas de formação contínua, organizadas em torno dos professores, como uma 

realidade individual, foram postas em causa, na medida em que não contribuíam para 

uma melhoria do ensino / aprendizagem. Esta ideia é defendida por Nóvoa (1995, 

pp.26-27) quando, a propósito das práticas de formação contínua, centradas no 

professor, como ser individual, afirma que estas “favorecem o isolamento e reforçam 

uma imagem dos professores como transmissores de um saber produzido no exterior da 

profissão”. Nóvoa (2009, p.55) reforça a ideia de que “muitos programas de formação 

contínua resultaram inúteis, servindo apenas para complicar uma situação quotidiana 

docente já por si muito exigente”. 

A literatura consultada distingue formação centrada na escola e formação baseada na 

escola. Ruela (1999, de acordo com Henderson, 1979) defende esta separação de 

conceitos, afirmando que, enquanto a primeira não implica que o desenvolvimento dos 

processos de formação se situe numa mesma escola, de forma quase exclusiva, a 

segunda corresponde a uma formação realizada na própria escola, dependente dos 

recursos humanos e materiais da mesma, e associada a uma formação de carácter 

tradicional, onde as necessidades dos professores são muitas vezes relegadas para 

segundo plano. 

Relativamente à primeira acepção de formação centrada na escola, Elliot (1990, p.235) 

vê esta última “como um sistema operante impessoal, com abstracção dos sujeitos que 

vivem e actuam no seu seio: um conjunto de papéis e funções abstractas”. Esta 

definição assenta numa perspectiva teórica concreta, que define as necessidades da 
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escola, em relação com as deficiências do sistema. Nesta perspectiva, a formação 

centrada na escola tem por objectivo identificar essas deficiências e criar os recursos 

necessários, de modo a superá-las. As preocupações dos directores das escolas dizem 

respeito a probabilidades organizativas, distribuição de programas, disponibilidade de 

tempo e utilização de recursos. 

Neste modelo, que, segundo Elliott (1990), deriva da “teoria da organização”, considera 

as entidades sociais como “sistemas orgânicos” e as necessidades da escola sobrepõem-

se às necessidades dos professores. Muito embora se considere importante a formação 

pessoal do professor, deve atender-se, em primeiro lugar, nesta perspectiva, às 

necessidades da escola no seu conjunto. O professor individual, neste contexto, deve 

aprender a adaptar-se às exigências do sistema. 

Têm sido visíveis, ao longo dos anos, alterações, numa perspectiva de maior 

participação dos professores, tentando “a aquisição de competências e técnicas práticas 

requeridas para desempenhar determinados papéis e tarefas dentro do sistema” (Elliott, 

1990, p.238). No entanto, considerando, ainda, esta perspectiva, a formação dos 

professores é proposta por especialistas de formação contínua, e resulta em exercícios 

de aprendizagem que os professores são convidados a pôr em prática. Toda a formação 

é concebida ao nível das instâncias centrais e locais, sem que os professores possam ter 

um papel participante e activo. A formação é organizada pela escola, enquanto 

instituição normativa, gerida centralmente pelo Estado. 

Na segunda perspectiva, é considerado o desenvolvimento dos professores e o 

desenvolvimento do currículo, defendendo que todo o diálogo que se produz nas 

escolas, quando este é centrado nos problemas das mesmas, deve considerar-se como 

formação permanente centrada na escola. A formação dos professores resultava, 

portanto, da discussão dos problemas da sua prática quotidiana, numa tentativa de os 

solucionar e, em simultâneo, visava, também, melhorar o currículo da escola. Na 

opinião de Thompson (1993, p.234), a escola deveria ser o local onde “se poderiam 

concretizar novas concepções de educação, de escola, da formação dos professores e da 

pesquisa pedagógica”. 
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Nesta perspectiva de formação centrada na escola, a investigação-acção induz os 

professores a teorizar acerca das suas práticas, questionando, nas circunstâncias, a acção 

e as suas consequências, e compreendendo as relações entre a circunstância, as acções e 

as consequências nas suas próprias vidas. A escola, nesta perspectiva, funciona como 

uma instituição dinâmica, portadora de vida própria. Na opinião de Estrela (2003, p.48), 

“a centralidade que a escola e o seu projecto assume na educação do aluno e na sua 

inserção na comunidade aponta não só para um trabalho colaborativo dos professores 

(…) como aponta para um novo papel da escola enquanto unidade de gestão do 

sistema”. 

Deste modo, a formação dos professores centra-se na escola, tornando-se necessário 

«estabelecer uma integração entre o “lugar de aprender” e o “lugar de fazer”, criando 

condições para que se produza uma outra relação entre “o saber” e o “poder”, nas 

escolas» (Barroso, 2003, p.141). Esta formação, no entanto, não é imposta por um 

sistema impessoal de tarefas e papéis objectivamente definidos, a desempenhar pelos 

professores, nem tem que se centrar, obrigatoriamente, no trabalho de sala de aula, em 

tempo real. Na opinião de Marcelo (2009, p.121), os professores, para aprender, 

“necessitam de utilizar exemplos práticos, observações de ensino, diários de professores 

e exemplos de tarefas dos alunos”. No caso de se adoptar, na formação de professores, 

um modelo de investigação-acção, este tem que estar, realmente, centrado na escola, 

mas a colaboração com investigadores e professores de outras escolas, vindos de 

contextos diferentes, pode ser importante, no estudo comparativo de determinadas 

situações. 

Na mesma linha de pensamento, Thompson (1993, p.237) defendeu que a escola, com o 

trabalho conjunto de investigadores (professores universitários) e professores, poderá 

“preencher o vazio que existe entre a pesquisa e a prática” e contribuir para integrar 

estas duas vertentes. É um trabalho de parceria e cooperação, que abre, seguramente, 

novos caminhos para a formação de professores. Este dado permitiria, na opinião do 

mesmo autor, uma maior aproximação entre a escola e a universidade, e a possibilidade 

de divulgação e partilha de práticas actualizadas e de novos conhecimentos. Este autor 

defendeu a colaboração entre os professores das escolas e os professores universitários, 

como formadores, no sentido de se alcançar “uma boa integração da teoria e da pesquisa 
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com a prática” (Thompson, 1993, p.234). Para a concretização desta medida, e para 

“colmatar o fosso que existe entre os discursos e as práticas”, será necessário, de acordo 

com Nóvoa (2009, p.53), haver “um campo profissional autónomo, suficientemente rico 

e aberto”. 

A utilização da investigação-acção, na formação contínua de professores centrada na 

escola, ainda de acordo com Elliott (1990, p.249), causa algumas dificuldades aos 

políticos e executivos da administração, já que “lhes concede menor capacidade de 

controlo e não lhes facilita um fundamento racional tão sólido para a concessão dos 

recursos”. É que com a formação centrada na escola, e através da investigação-acção, os 

professores redefinem, continuamente, as suas necessidades, e este facto exige uma 

administração flexível dos recursos materiais e humanos que, muitas vezes, são 

escassos. 

Este reconhecimento da importância dos saberes dos professores fez surgir um novo 

processo de detecção de necessidades, já que o que está em causa não são as lacunas 

nem a preocupação em as remediar, mas, antes, o desenvolvimento de um processo de 

problematização constante, integrado no funcionamento da escola. Esta ideia é, também, 

sustentada por Marcelo (2009, p.122), quando defende que “é mais provável que os 

professores utilizem o que aprendem quando o desenvolvimento profissional se centra 

na resolução de problemas relativos aos seus próprios contextos particulares”. Por outro 

lado, as necessidades dos professores devem ser encaradas, não como actividades 

pontuais e prévias à determinação dos objectivos de formação, mas devem acompanhar 

todo o processo. Correia (1999, p.13) considera a formação “ um espaço e um tempo de 

reinterpretação e de produção do sentido social do trabalho, que não é prévio ao 

desenvolvimento da acção formativa mas que a atravessa”. Também para Ruela (1999, 

p.45), “a análise de necessidades tem de acompanhar todo o processo de formação, já 

que as próprias necessidades vão evoluindo no decorrer das situações formativas”. 

Na formação centrada na escola, o processo formativo visaria dar resposta às 

necessidades dos professores e da escola, tornando-se, assim, num factor de duplo 

interesse, já que “os indivíduos e os contextos organizacionais mudam em simultâneo e 

por recíproca interacção” (Canário, 1992, p.11). Escudero e Botia (1994, p.119) 
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confirmam que a prática diária do ensino merecia ser ”considerada como tema e 

conteúdo relevante de formação de professores (…) ”, de modo a que se possa procurar 

“cumprir a sua missão educativa num clima, numa cultura, numa preocupação e numa 

postura que investigue, debata e persiga, de modo explícito e como um todo, a melhoria 

progressiva da mesma” (ibidem). 

Para além das circunstâncias já referidas e que justificaram o aparecimento do conceito 

de formação centrada na escola, outro factor importante a considerar foi, nos anos 80, 

do século passado, a escola passar a ter um papel de maior evidência e a ser encarada 

“como um processo colectivo de aprendizagem (…) com capacidade para responder de 

forma original e dinâmica aos problemas simultaneamente singulares e complexos que 

tem de enfrentar” (Canário, 1992, p.82). Também Barroso (2003, p.127) considera que 

“desde os finais da década de 80 (do século passado) que se assiste, no domínio das 

políticas educativas, ao reforço da representação da escola (de cada escola) como uma 

unidade de gestão e de mudança do sistema de ensino”. Segundo este autor, este facto 

deve-se a três factores: «Insucesso das “reformas globais” e da sua estratégia normativa 

de mudança (…); transformação dos modos de regulação das políticas públicas (…) e 

desenvolvimento de formas “pós-burocráticas de organização e de gestão (…)» 

(ibidem). 

Foi também na mesma altura, no início dos anos 80, que, nos países da OCDE e das 

Comunidades Europeias, as autoridades escolares se começaram a preocupar com 

“associar o reforço da autonomia dos estabelecimentos de ensino à elaboração e 

execução de projectos educativos” (Barroso, 1992, p.18). Ainda segundo este autor, o 

desenvolvimento de projectos de escola implica uma política tendente a fazer da escola 

o centro da acção educativa, o que, actualmente, segundo Oliveira-Formosinho (2009, 

p.267), comporta “ a fusão dos processos de desenvolvimento organizacional (aqui 

incluído o desenvolvimento curricular e desenvolvimento profissional) ”. Também 

Velzen e Volman (2009, p.345) sustentam que, a partir dos anos 90, do século passado, 

“houve um crescente desejo nas escolas em serem elas próprias responsáveis pela 

formação do seu corpo docente”. 
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Esta nova concepção de escola implica a participação dos professores, numa perspectiva 

crítica e reflexiva, onde a ideia de inovação está presente, com o objectivo de melhorar 

a qualidade da educação, e onde “um conjunto partilhado de valores, normas e crenças 

são os traços fundamentais” (Ruela, 1999, p.42). Defendendo uma gestão de tipo 

estratégico, Canário (1992, p.83) propõe “privilegiar o estabelecimento de ensino como 

centro das actividades de formação (…) ”. Esta concepção implica, pois, novos papéis 

para os educadores, nas escolas. 

Esta mudança deve, no entanto, ser encarada, não apenas como uma questão técnica, 

mas, sobretudo, como uma questão cultural, que privilegie o contexto e a “criação de 

significados partilhados entre grupos de trabalho nas Escolas” (Amiguinho, Brandão & 

Miguéns, 1994, p.64,de acordo com Rudduck, 1992). A escola passa, deste modo, a ser 

um local privilegiado para a formação contínua dos professores, onde o permanente 

confronto entre teoria e prática é uma constante, onde se torna perceptível “o 

encadeamento interactivo de sucessivos momentos de formação e de trabalho” (Canário, 

1994, p.21, de acordo com Berger, 1991). Para Marcelo (2009, p.122), a escola “é o 

pano de fundo” da formação dos professores e, ainda de acordo com este autor, estes 

aprendem a partir da sua prática e para aprender a ensinar “é necessário que essa 

aprendizagem se planifique e se avalie. É preciso que a aprendizagem ocorra num 

contexto específico” (ibidem). Nesta perspectiva, parece-nos realmente importante que 

a formação se centre na escola e seja construída a partir dos processos de ensino-

aprendizagem. 

Formosinho (1985, p.364) valoriza o papel das Ciências da Educação, dado o contributo 

que estas podem dar no sentido de ajudar a ultrapassar determinados problemas da 

escola e “fundamentar as suas possíveis soluções”, analisar todo o “contexto 

organizacional escolar da actuação do professor”, procurando “criar as condições 

necessárias à possibilidade de inovação nas escolas”. Estrela (2003, p.54) considera, no 

entanto, que existe desfasamento entre “os discursos teórico e jurídico da formação e a 

cultura profissional dos docentes” e salienta que existe alguma responsabilidade por 

parte dos profissionais das Ciências da Educação, quando “não têm o cuidado de 

chamar a atenção para as especificidades dos contextos nacionais e locais e para a falta 

de poder de generalização de grande parte da investigação existente” (ibidem). Por 
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outro lado, Nóvoa (2009, p.53) considera que “as propostas teóricas só têm sentido se se 

constroem dentro da profissão, se os professores as consideram suas a partir de uma 

reflexão sobre o seu próprio trabalho”. 

Perante perspectivas diferentes de formação, situamo-nos naquela em que se faz apelo a 

um professor crítico, reflexivo e investigador, em que são aceites uma multiplicidade de 

recursos materiais e humanos que conduzam a um posterior reinvestimento na acção, de 

uma forma reflectida. A literatura refere o conceito de reflexão como “elemento 

estruturador”, em várias propostas de formação de professores (García, 1995, p.59). De 

entre as possíveis definições de reflexão, identificamo-nos com a ideia de que se trata de 

“um processo mediante o qual os profissionais (práticos), nomeadamente os 

professores, aprendem a partir da análise e interpretação da sua própria actividade” 

(García, 1995, p.60, de acordo com Schön, 1983, 1987). 

A formação deixa, pois, de colocar a tónica “numa relação de exterioridade com as 

evoluções cognitivas dos professores e com as evoluções sociais da escola” (Canário, 

1994, p.20) e passa a preocupar-se com a reflexão e questionamento das práticas dos 

professores e com o seu percurso socioprofissional, partilhado e construído, quer ao 

nível individual, quer colectivo, no contexto onde se desenvolve a sua acção (Fullan & 

Hargreaves, 2001; Garcia, 1995; Kelchtermans, 2009; Velzen & Volman, 2009, entre 

outros). Esta ideia tinha sido já reforçada por Ruela (1999, p.43), quando defendeu uma 

nova concepção do professor “como investigador, como profissional reflexivo e crítico, 

inserido numa comunidade escolar onde a partilha de conhecimentos é fundamental”. 

Também Caetano (2007, p.104) sustenta que “autonomia e interdependência são dois 

conceitos que se interpenetram e que só fazem sentido se se entenderem juntos, 

enquanto processos pelos quais o individual e o colectivo se constroem mutuamente”. 

Cadima, Gregório e Niza (1995, p.297, de acordo com Elliott, 1983; Huberman, 1993) 

também reforçam esta ideia, ao defenderem que “todas as decisões que os professores 

tomam ao longo da profissão são fortemente contextualizadas, o que gera a necessidade 

de conhecimentos igualmente contextualizados na sua formação”, ou, como sustentam 

Velzen e Volman (2009, p.345), os professores “aprendem como ensinar enquanto 

participam no seu local de trabalho”. 



 
Desafios ao Desenvolvimento Profissional: do trabalho colaborativo ao nível da escola a um grupo sobre escrita 

 
 

30 
 

A este propósito, Day (2001, p.22) é apologista de que os professores devem preocupar-

se “em inserir o seu trabalho na sala de aula num contexto educacional mais alargado, 

comparando o seu trabalho com o dos outros, avaliando de forma sistemática o seu 

próprio trabalho e colaborando com outros professores”. Formosinho e Machado (2007, 

p.78) consideram, também, a formação em contexto de trabalho, centrada nas práticas, 

“uma formação que faz do trabalho o centro do processo de construção, destruição e 

reconstrução das formas identitárias”. 

Acreditamos que a escola não pode ser considerada, apenas, como um espaço onde se 

desenvolve a aprendizagem dos alunos. Estrela (2003, p.59), a partir da sua vasta 

experiência como formadora e investigadora da formação de professores, afirma que, 

“se queremos articular a educação dos alunos e a formação dos professores numa escola 

aberta à comunidade, carecemos de uma teoria construída colectivamente (…) como 

ponto de partida para a construção de uma nova consciência profissional”. É, portanto, 

no contexto de cada comunidade educativa que o professor se deve desenvolver, como 

agente do seu próprio crescimento pessoal e profissional, tornando-se investigador, 

reflexivo, crítico e autónomo, com vista à implementação de um ensino mais inovador. 

É através das interacções entre pares que os professores poderão explorar diferentes 

estratégias e recursos, de onde resultará a possibilidade de pôr em prática actividades 

pertinentes e inovadoras, por diferentes professores de uma mesma comunidade 

educativa. 

No confronto com uma perspectiva de escola, cada vez mais plural e multicultural, é 

fundamental, tal como defende Alonso (2007, p.115), “a capacidade de diagnosticar 

problemas, de reflectir e investigar sobre eles, construindo uma teoria adequada (teorias 

práticas) que oriente a tomada de decisões”. Por outro lado, trabalhos empíricos 

realizados por Flores (2003,2005 & Morgado, 2003, citados por Flores, Day & Viana, 

2007, p.9) demonstraram uma certa ambiguidade relativamente à «autonomia curricular 

dos professores portugueses: encaram-na como um processo construído localmente (não 

imposto), mas, ao mesmo tempo, os rituais e as rotinas que caracterizam as suas práticas 

são dirigidos por “mecanismos de controlo”», como é o caso da avaliação, das 

competências curriculares e das metas de aprendizagem, definidas pelo Ministério da 

Educação. 
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Resumindo, consideramos que, para que a escola se enquadre numa perspectiva de 

organização aprendente, são necessários determinados pressupostos, nomeadamente 

“um conjunto de atitudes, compromissos, processos e estratégias que têm que ser 

cultivados” (Barroso, 2003, p.137, de acordo com Bolívar, 2000). 

 

3 – Desenvolvimento profissional de professores 

Falar de desenvolvimento profissional de professores (DPP) implica, em nosso 

entender, explicitar um conceito que se adeqúe ao entendimento que temos sobre esta 

questão. Concordamos com Day (2001, p.18), quando refere DPP como algo que 

implica “quer a aprendizagem eminentemente pessoal, sem qualquer tipo de orientação, 

a partir da experiência (…), quer as oportunidades informais de desenvolvimento 

profissional vividas na escola, quer ainda as mais formais oportunidades de 

aprendizagem (…) ”. No mesmo sentido, Oliveira-Formosinho (2009, p.226) define 

DPP como “um processo contínuo de melhoria das práticas docentes, centrado no 

professor, ou num grupo de professores em interacção, incluindo momentos formais e 

não formais, com a preocupação de promover mudanças educativas em benefício dos 

alunos, das famílias e das comunidades”. Marcelo (2009, p.119) considera que o 

desenvolvimento profissional “é uma ferramenta imprescindível para a melhoria escolar 

e profissional”. Hoyle e John (1995, p. 17, citados por Zwart et al., 2007) descrevem o 

desenvolvimento profissional, como “o processo pelo qual os indivíduos adquirem o 

conhecimento, capacidades, atitudes e valores que permitirão a melhoria dos serviços 

que fornecem aos clientes”. 

A questão do DPP está relacionada com a formação contínua, muito embora seja 

importante clarificar as relações entre ambas, já que não devem ser consideradas 

equivalentes (Oliveira-Formosinho, 2009). Para esta autora, a formação contínua está 

mais relacionada com “o desenvolvimento individual dos professores”, enquanto o 

desenvolvimento profissional de professores privilegia “as perspectivas que fazem a 

ligação da acção docente aos contextos (…) ” (idem, p.221). 

Os termos formação contínua e DPP são utilizados, por muitos autores, 
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indiferentemente, assim como os termos “formação permanente, formação em serviço, 

desenvolvimento de recursos humanos, aprendizagem ao longo da vida, reciclagem ou 

capacitação” (Marcelo, 2009, p.119), mas a maioria entende a formação contínua como 

uma componente do DPP. Marcelo (2009, p.119) salienta o facto de o conceito de 

desenvolvimento profissional ser o que melhor se adequa “à concepção do professor 

como profissional do ensino”, acentuando que o conceito “desenvolvimento tem uma 

conotação de evolução e continuidade que supera a tradicional justaposição entre 

formação inicial e aperfeiçoamento dos professores” (ibidem, acordo com Marcelo, 

2008). 

Consideramos que a progressiva substituição do termo formação contínua por 

desenvolvimento profissional que surge na literatura mais recente, pode estar 

relacionada coma insatisfação dos professores, relativamente ao seu carácter directivo, e 

com alguma desadequação aos interesses dos mesmos. Estrela (2003, p.55) tinha já, 

anteriormente, constatado que, a par de aspectos positivos na formação, “existe um 

certo desencanto quanto ao balanço final destes dez anos em que se fez um forte 

investimento na formação, sem que os resultados alcançados pareçam proporcionais ao 

esforço despendido”.  

A literatura refere estes dois conceitos representando modos diferentes de encarar a 

formação dos professores, ou ao nível mais individual, ou mais contextualizada, ao 

longo da vida. Sendo que estas perspectivas têm preocupações e enfoques diferentes, 

situámo-nos, neste ponto do trabalho, no DPP, visto que desenvolvemos, noutro ponto, 

os aspectos relativos à formação contínua de professores. 

O DPP não pode ser considerado como puramente individual, mas, antes, integrado num 

contexto, e a sua finalidade deverá ter implicações entre o desenvolvimento do 

professor, dos alunos e da própria escola. Esta ideia vem ao encontro da perspectiva que 

defendemos de formação centrada na escola, onde, como afirma Day (2001, p.45), deve 

haver “tempo e oportunidade, bem como disposições e capacidades dos professores para 

aprenderem com outros no local de trabalho”, não colocando de parte, no entanto, a 

colaboração de elementos exteriores à escola. Numa perspectiva de investigação 

centrada na escola, Velzen e Volman (2009, p.347, de acordo com Shulman, 1998) 
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defenderam que, dada a complexidade da tarefa de ensinar, o «professor é visto 

progressivamente como um profissional abrangente, que não funciona apenas na sala de 

aula mas também na escola como uma comunidade». 

A investigação mais recente tem vindo a (re)definir o conceito de DPP (Sparks & 

Loucks-Horsley, 1990; Vicente Rodríguez, 2002, citados por Oliveira-Formosinho, 

2009) e estamos perante várias perspectivas e modelos diferentes. De acordo com 

Hargreaves e Fullan (1992, citados pela mesma autora, 2009, p.228), podem considerar-

se três perspectivas no DPP: 1 – “desenvolvimento de conhecimentos e competências; 2 

– desenvolvimento de uma nova compreensão de si mesmo; 3 – desenvolvimento como 

mudança ecológica”. 

A primeira perspectiva envolve “transmitir à profissão maior competência técnica e 

flexibilidade nas variadas estratégias de ensino, bem como mais conhecimento sobre os 

conteúdos a ensinar” (Oliveira-Formosinho, 2009, p.228). Assim sendo, o 

conhecimento que é transmitido ao professor tem como finalidade dar-lhe uma base 

mais sustentável de conhecimentos, atribuindo menor valor à sua prática, 

independentemente do contexto onde desenvolve a actividade profissional. Este modelo 

fundamenta-se numa visão mecanicista do mundo e num aumento de conhecimentos e 

competências do professor. É uma das concepções básicas de abordar a actividade do 

docente, que Pérez-Goméz (1992, p.96) denomina de “técnico-especialista que aplica 

com rigor as regras do conhecimento científico”. Nesta perspectiva de desenvolvimento 

de conhecimentos e competências, na opinião de Formosinho e Machado (2007, p.79), 

não há qualquer compromisso com a escola, e o desenvolvimento profissional pode 

redundar em mero benefício individual para quem adquire “acréscimo de qualificação, 

independentemente de a ela corresponder ou não um acréscimo no desempenho”. 

A segunda perspectiva de DPP reconhece que “desenvolvimento do professor é também 

um processo de desenvolvimento pessoal, em que as crenças, os pensamentos e as 

atitudes têm um papel vital” (Oliveira-Formosinho, 2009, p.231). Estamos, pois, “numa 

visão do homem como pessoa integrada, organismo vivo que pensa, sente e responde às 

circunstâncias, não directa e linearmente” (idem, p.232). Para Pérez-Goméz (1992, 

p.96), esta perspectiva enquadra-se na concepção básica de “professor como prático 
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autónomo, como artista que reflecte, que toma decisões e que cria durante a sua própria 

acção”. O desenvolvimento profissional concebido, nesta perspectiva, pode considerar-

se de tipo humanista. No entanto, ao centrar-se no indivíduo, nas suas dimensões 

pessoais e não no contexto, pode dar lugar a algumas situações de individualismo. Lima 

(2002, p.20) pensa que “as culturas dos professores deverão ser perspectivadas, não 

apenas em termos de conhecimento, de valores, de crenças ou de concepções, mas 

também de comportamentos e de práticas”. 

A terceira perspectiva de DPP, como mudança ecológica, é aquela onde nos situamos. O 

contexto, tal como o entendemos, assume, aqui, uma enorme preponderância. 

Concordamos com Kelchtermans (2009, p.76) ao considerar que “o processo através do 

qual os professores dão sentido a si próprios e à sua profissão nunca se realiza num 

vazio (…) tem de ser entendido em interacção com o contexto”. A ideia de contexto é 

entendida, para este autor, como: “contexto espacial”, ou seja, “o contexto de 

determinadas condições de trabalho com que os professores têm de lidar” (ibidem) e o 

“contexto temporal”, na expressão do autor, “as suas histórias de carreira” (idem, p.78). 

Nesta última dimensão do contexto, “os professores dão sentido ao presente, baseando-

se nas experiências do passado e nas expectativas em relação ao futuro” e estas etapas 

do tempo, para o autor, constituem «“a situacionalidade no tempo” que caracteriza a 

profissão dos professores» (Kelchtermans, 2009, p.78). 

O contexto é, também, considerado por Oliveira-Formosinho (2009) em dois níveis: 

contexto de trabalho e contexto de ensino. No primeiro, interferem diversos factores, 

como, por exemplo, o tempo, os recursos e o modo de liderança da escola. Estes e 

outros factores podem contribuir para desenvolver ou impedir o DPP. Relativamente ao 

contexto de ensino, destacam-se as culturas docentes. Esta ideia é suportada por Fullan 

e Hargreaves (2001, p.91), quando defendem que “nas culturas colaborativas, os 

docentes desenvolvem a confiança colectiva necessária a uma resposta crítica à 

mudança (…) ” e, ainda, na opinião de Formosinho e Machado (2007, p.78), a cultura 

docente “ faz emergir a importância de uma formação centrada nas práticas e nos 

contextos, uma formação que faz do trabalho o centro do processo de construção, 

destruição e reconstrução das formas identitárias”. A este propósito, Lima (2002, p.51) 

sustenta que são importantes “os laços interactivos que (os professores) constroem e 
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sustentam com os seus colegas nos locais de trabalho”, no sentido de gerar “informação 

significativa sobre a forma das culturas docentes, nomeadamente, ao nível do 

estabelecimento de ensino”. 

Esta perspectiva foi desenvolvida por Kemmis (2006), muito embora Goodson (2008, 

p.219) considere necessário um terceiro estádio, “profissionalismo baseado em 

princípios”, com o qual nos identificamos, e que “cresceria com base nos melhores 

juízos dos velhos profissionais que assumiam um sentido do colectivo, assim como dos 

novos” (ibidem). Este autor, juntamente com Hargreaves, numa obra publicada em 

1996, esboçou um conjunto de sete componentes, do que considerou ser um 

“profissionalismo pós-moderno” (ibidem), e nos quais se destacam, entre outros, o 

“empenhamento no trabalho com os colegas em culturas de colaboração que forneçam 

ajuda e apoio, utilizando o saber especializado e partilhado para resolver os problemas 

contínuos da prática profissional (…) (Goodson, 2008, p.219). 

Butler (2003) realizou duas investigações sobre o desenvolvimento profissional e 

examinou a aprendizagem individual e colectiva de professores, no contexto das suas 

comunidades de aprendizagem. Elaborou um modelo de desenvolvimento profissional 

e, como resultados positivos, concluiu que os professores aumentaram, efectivamente, a 

sua reflexão sobre as práticas e construíram conhecimento acerca dessas mesmas 

práticas. Defendeu, também, que “a colaboração surgiu para fornecer linguagem e 

instrumentos que ajudaram os professores a interpretar a experiência de re/co-construir 

conhecimento acerca do ensino” (idem, p.12). 

A partir destas investigações, Butler (2003) pôde concluir da importância de o 

desenvolvimento profissional assentar na coordenação entre a teoria e uma autêntica 

reflexão sobre a prática, assim como o trabalho colaborativo, na construção de novas 

estratégias de ensino, com o intuito de atingir objectivos definidos, e a possibilidade de 

reflexão sobre todo o processo e sobre as alterações verificadas. Para Caetano (2007, 

p.105), torna-se importante permitir “ (…) a emergência criativa de modalidades 

múltiplas (…), numa diversidade de propostas de formação que, em simultâneo, 

encontra coerência em projectos comuns, num contexto mais amplo de uma cultura que 

se pretende colaborativa, cada vez mais colaborativa”. 
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Num estudo realizado pelas Universidades do Minho e de Nottingham (Flores, Day & 

Viana, 2004, citados por Flores, Day & Viana, 2007) sobre, entre outras questões, as 

implicações das mudanças na política curricular, no profissionalismo e identidade (s) 

dos professores, os dados revelaram “a importância atribuída à aprendizagem contínua e 

às culturas colaborativas, a relevância do trabalho de projecto e um entendimento mais 

amplo dos papéis da escola e dos professores” (idem, p.8). 

As questões do desenvolvimento profissional foram, também, abordadas numa 

investigação realizada por Flores, Veiga Simão, Rajala e Tornberg (2004, citados pelos 

mesmos autores em 2009, p.122), em Portugal, Finlândia e Sérvia e Montenegro, que 

teve com principal objectivo “analisar e compreender as oportunidades de aprendizagem 

e de desenvolvimento profissional de professores no local de trabalho (…) ”. As 

considerações finais apontam para “ de um modo geral, a aprendizagem na comunidade 

(…) associada à vontade de expandir as perspectivas pedagógicas” (…) (idem, p. 145); 

uma visão limitada do DP (desenvolvimento profissional), destacando-se mais uma 

visão individual do que um processo ao mesmo tempo individual e colectivo” (idem, 

p.146) e “a importância crescente das lideranças para a qualidade do trabalho e da 

aprendizagem dos professores é também um aspecto realçado (…) (idem, p.144). Os 

resultados desta investigação apontam para a necessidade de os professores aprenderem 

e se desenvolverem, profissionalmente, através da “interdependência das biografias 

pessoais e das características dos contextos educacionais nos quais trabalham “ (Flores 

et al., 2009, de acordo com Flores, 2004, 2005). 

Estrela, Eliseu, Amaral, Carvalho e Pereira (2006) realizaram um estudo em que 

analisaram setenta e nove trabalhos académicos (dissertações de mestrado e teses de 

doutoramento) sobre a formação contínua em Portugal, entre 1991 e 2004, e concluíram 

da necessidade de repensar esta formação “como um conjunto de interacções e 

cooperação possíveis entre investigadores, formadores e professores, capazes de 

favorecer a investigação, a prática reflexiva e a profissionalização interactiva e de 

estimular a sinergia das competências profissionais de todos os intervenientes” (2006, 

p.139). Também Wemergren e Rönnerman (2006, p.548) sustentam, a partir de estudos 

realizados, que um elemento-chave do desenvolvimento profissional de professores “é a 

relação entre investigadores e professores”. 
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Sabemos que a actividade docente sofre a influência das decisões políticas, a todos os 

níveis, e também da investigação científica, através do conhecimento que vai 

disponibilizando. Para conciliar estes aspectos, concordamos que se torna necessário, 

por um lado, “envolver os professores nas decisões que influenciam a sua prática nas 

escolas” e, por outro lado, conseguir que os ”resultados de investigação sejam 

implementados nas escolas”, cabendo aos investigadores a responsabilidade de “os 

traduzir em sugestões concretas e envolver os professores na investigação da sua própria 

prática”(Flores, Hilton & Niklasson, 2010, p.23). 

Sachs (2009, p.102) propôs quatro dimensões para descrever o desenvolvimento 

profissional contínuo (DPC): re-instumentalização, remodelação, revitalização e re-

imaginação. A primeira dimensão “vai ao encontro da perspectiva de que ensinar pode 

ser melhorado através da aprendizagem e desenvolvimento de novas competências”, 

com o objectivo de melhorar as práticas na sala de aula. O enfoque está, portanto, ligado 

a uma “melhoria da instrução”, o que justifica a sua preferência por parte dos governos 

e dos burocratas, “vendo-o como um fim em si mesmo” (idem,p.105). O DPC, como 

remodelação, “centra-se muito mais no aumento do conhecimento do conteúdo e do 

conhecimento pedagógico dos professores”. De acordo com a autora, os programas 

inseridos nesta dimensão pretendem “assegurar a continuidade entre as práticas antigas 

e as novas” (idem, p.107). 

 

4 – Formação, em contexto colaborativo, pela investigação-acção 

O mundo actual coloca a todos os cidadãos desafios constantes, fruto de uma alteração 

da realidade em que vivemos. Verloop et al. (2007) concordam com esta afirmação e 

salientam que “se espera dos profissionais, por exemplo, que antecipem a emergência de 

novas tecnologias, estejam informados acerca de últimos desenvolvimentos, e que 

sejam capazes de trabalhar em equipa”. Estes desafios, por sua vez, colocam 

permanentes confrontos com o saber e, no caso da formação de professores, apelam a 

um questionamento constante da sua profissionalidade docente. Concordamos com 

Flores et al. (2010, p.22) quando defendem que “a mudança no trabalho dos professores 



 
Desafios ao Desenvolvimento Profissional: do trabalho colaborativo ao nível da escola a um grupo sobre escrita 

 
 

38 
 

requer que estes sejam profissionais e proactivos no sentido de responder 

adequadamente à ambiguidade, incerteza e complexidade crescente que caracterizam os 

contextos educativos em que têm de trabalhar”. Marcelo (2009, p.122) salienta, 

também, que “sem resolução de problemas de forma colaborativa é possível que 

ocorram mudanças individuais, mas isto não garante que mude a escola”. 

A nossa opção pela investigação-acção, em contexto colaborativo, através da indagação 

das práticas prendeu-se com o facto de, actualmente, a investigação-acção ser entendida 

como um processo de investigação conduzido pelos professores, encarados no duplo 

papel de investigadores e participantes, com o objectivo de, em contexto escolar, 

encontrarem respostas para os problemas do quotidiano (Caetano, 2004; Day, 2001; 

Elliot, 1990; Ferreira de Almeida, 2001; Flores, et al., 2009; Fullan & Hargreaves, 

2001; Kemmis, 2006; Latorre, 2004; Marcelo, 2009; Máximo-Esteves, 2008; Simões, 

1990; Veiga Simão, Caetano & Freire, 2007; Wemergren & Rönnerman, 2006, entre 

outros autores). 

Caetano (2007, p.106) refere “o reconhecimento e valorização encontrados de um 

profissionalismo docente assente numa cultura colaborativa e na aprendizagem 

continuada (…), para inverter os condicionantes identificados de uma cultura de 

isolamento e de solidão (…) ”. Também para Flores et al., (2009, p.121), “a formação 

baseada na investigação parece ser a melhor maneira (…) para preparar o professor para 

examinar circunstâncias complexas relacionadas com os aspectos profissionais que, por 

sua vez, estão inseridos em contextos sociais e institucionais”. 

De acordo com estes pressupostos, pretendemos, com esta investigação, compreender 

de que forma uma estratégia formativa, assente no trabalho colaborativo, num processo 

que se aproxima da investigação-acção, mas numa lógica de indagação das práticas, 

pode contribuir para a mudança de concepções e práticas, no âmbito da composição 

escrita. 
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4. 1 – Formação de professores em contexto colaborativo 

A emergência do conceito de formação em contexto implica, para a formação de 

professores, que estes se mobilizem com o objectivo de, em trabalho colaborativo, 

enfrentarem as tensões inerentes à função educativa e, em conjunto, tentarem 

ultrapassar essas mesmas tensões. O professor passa, deste modo, a deixar de ter o papel 

de mero executor de propostas alheias ao seu contexto de acção, e deve construir 

conhecimentos, num processo dinâmico, em colaboração com o grupo de profissionais 

no qual se insere. 

O contexto de trabalho, enquanto local de construção do conhecimento profissional dos 

professores, assume particular importância, pois permite um “vaivém entre uma teoria e 

uma prática que a interpreta, a desafia, a interroga e, por isso, também a fecunda e faz 

desenvolver” (Formosinho & Machado, 2007, p.77). Também Veiga Simão, Caetano e 

Freire (2007, p.67) defendem o professor como “um profissional que desenvolve um 

trabalho colaborativo com os seus colegas, que assume uma atitude investigativa e 

crítica, que investe no seu desenvolvimento profissional, tendo em consideração as 

necessidades pessoais e as necessidades da escola”. 

No nosso sistema de ensino, ao longo dos anos, têm sido evidenciadas algumas 

dificuldades em introduzir práticas de trabalho colaborativo, como resultado de algum 

individualismo por parte dos professores, que são formados, muitas vezes, para 

desempenhar a sua função direccionada para os “seus” alunos, na “sua” área e disciplina 

específicas, mas também fruto de normatividade, quer curricular, quer organizacional. 

De acordo com Roldão (2007, p.25), alguns autores identificam a “característica 

predominantemente individualista do trabalho docente, constituída e enraizada na 

cultura profissional e organizacional de professores e escolas”. A este propósito, Nóvoa 

(2009, p.53) considera necessário a proposta de novos modelos de organização da 

profissão, na medida em que, “boa parte das propostas teóricas resultam inviáveis se a 

profissão continua marcada por fortes tradições individualistas ou por rígidas regulações 

externas (…). 
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A partir da nossa própria prática docente, concordamos com Fullan e Hargreaves (2001, 

p.78), quando preconizam duas causas para o individualismo docente: “as experiências 

de avaliação”, que são, muitas vezes, vividas como acções de julgamento, e “as 

expectativas excessivamente elevadas que muitos professores têm de si próprios, numa 

actividade profissional caracterizada por limites mal definidos”. Estes autores admitem 

que estas expectativas possam reforçar o individualismo, na medida em que “os 

professores não têm tempo para colaborar” e que “a colaboração se torna arriscada” 

(idem, p.80). 

Por outro lado, na actualidade, ainda podemos observar que muitas “iniciativas de 

formação contínua assumem a forma de algo que é feito aos professores e não com eles, 

muito menos por eles” (Fullan & Hargreaves, 2001, p.40). Esta abordagem da formação 

contínua, imposta ”do topo para a base”, não contribui para o desenvolvimento do 

professor, enquanto “um todo”. Esquece, entre outros aspectos, “1 -O propósito do 

professor; 2 – O professor enquanto pessoa; 3 – O contexto do ensino, 4 – A cultura do 

ensino” (idem, p.42). 

A própria organização curricular mantém, por vezes, carácter normativo, e não faz apelo 

a práticas de colaboração entre os docentes. No entanto, e apesar de se manter algum 

individualismo e normatividade, não podemos esquecer a importância crescente da 

investigação sobre o desenvolvimento profissional, em contexto de trabalho, e a 

valorização das práticas colaborativas entre professores (Butler, 2003; Cadório & Veiga 

Simão, 2010; Caetano, 2003; Day, 2001; Flores et al., 2010; Veiga Simão, Caetano & 

Freire, 2007). 

Caetano (2007, p.107) considera que é possível o poder político, em educação, ser 

influenciado “pelo poder participativo de todos nós, cidadãos críticos (…), apresentando 

as implicações da investigação e das reflexões apresentadas (…) nos seus próprios 

contextos de intervenção, e activá-las no quotidiano”. Para além disso, acreditamos que 

a complexidade crescente da prática docente será melhor enquadrada, a partir de uma 

efectiva colaboração entre professores, no seu contexto de trabalho. 
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O conceito que defendemos, de uma “escola que aprende”, onde alunos e professores se 

colocam na situação de aprendentes, permite construir uma cultura de projecto que “se 

sustenta na procura de uma visão estratégica partilhada, centrada na qualidade das 

aprendizagens e que se constrói com base na participação de todos os actores, a partir da 

acção reflectida e avaliada de forma continuada” (Alonso, 2004, p.150, citada por 

Alonso, 2007, p.113). Por outras palavras, “a aprendizagem pode ser entendida ao 

mesmo tempo como um processo individual e social em que o aprendente adapta as 

suas ideias e convicções ao novo conhecimento e compreensão através do diálogo, o 

que tem implicações para o envolvimento dos professores em processos de 

desenvolvimento profissional e de mudança” (Flores et al., 2010, pp.24-25). 

Escudero e Botia (1994, p.125) defenderam, para a formação de professores, uma 

abordagem cultural, ecológica e política (em vez das abordagens tecnicista e 

desenvolvimentista), que encara a escola como “o contexto natural e básico para o 

desenvolvimento curricular, para a formação dos professores, para a melhoria da 

educação e para a reconstrução progressiva das mesmas escolas como organizações 

educativas”. 

A emergência deste conceito de formação em contexto tem vindo a ser sustentada pelas 

investigações recentes, nesta área. A pesquisa tem vindo a evidenciar que o crescimento 

profissional aumenta quando a aprendizagem é concebida como um trabalho colectivo, 

com interacções contínuas entre os professores, onde estes têm oportunidade de 

partilhar e reflectir sobre as suas práticas de sucesso/insucesso (Butler, Lauscher, Jarvis-

Selinger & Beckingham, 2004; Cadório, 2011; Cadório & Veiga Simão, 2010; Carr & 

Kemmis, 2002; Glazer & Hannafin, 2006; Veiga Simão, Flores, Morgado, Forte & 

Almeida, 2009). 

Butler et al. (2004) descreveram um modelo de desenvolvimento profissional, em 

contexto colaborativo, em que nos dão conta dos reflexos visíveis nos professores 

participantes, nas suas práticas pedagógicas, na construção do conhecimento conceptual 

sobre o ensino e nas mudanças instrucionais. Este modelo de desenvolvimento 

profissional integrou um modelo de aprendizagem auto-regulada que se revelou “útil 
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para descrever como os professores mudaram de forma adaptada a prática para fazer 

mudanças significativas em autêntica actividade” (idem, p.453). 

Para estes investigadores, “os resultados clarificaram como os professores beneficiaram 

em participar numa comunidade de aprendizagem colaborativa” (Butler et al., 2004, 

p.453), através da oportunidade de partilha com os colegas e de mudança e reflexão das 

suas práticas. Butler et al. (ibidem) defenderam que “a contribuição da presente 

investigação é o foco na interface entre o social e o individual tendo em conta a 

aprendizagem em contexto”. 

Glazer e Hannafin (2006) propuseram, também, um modelo para melhorar as práticas de 

aprendizagem profissional, através da colaboração, e em contexto da escola, e 

concluíram que a aprendizagem colaborativa, em contexto, através de interacções 

recíprocas, fornece os meios necessários para apoiar e reforçar as necessidades dos 

professores. Estes tornam-se, deste modo, participantes centrais na construção de uma 

melhoria da comunidade educativa. 

Na mesma linha de investigação, Veiga Simão, Flores, Morgado, Forte e Almeida 

(2009, p.64) integraram um projecto, que incluiu vários subprojectos de 

intervenção/formação em diferentes contextos escolares, que assenta na ideia da 

colaboração “como pilar central do trabalho dos professores, da sua formação e do seu 

desenvolvimento profissional, desenvolvendo-se num contexto de colaboração”. A 

análise de alguns resultados preliminares destes subprojectos sugeriu que os contextos e 

processos colaborativos “ proporcionam o desenvolvimento da competência técnico-

profissional dos professores, ao mesmo tempo que as representações sobre os contextos 

de trabalho, sobre si próprios e sobre os outros também sofrem mudanças” (idem, p.70). 

Esta ideia de formação em contexto é, também, considerada por Glazer e Hannafin 

(2006, p.180), para quem a aprendizagem realizada fora do contexto de trabalho 

“aumenta o reportório individual dos professores mais do que influencia a comunidade 

profissional, limitando a compreensão e o impacto colectivos”. 

Também um projecto de investigação desenvolvido por Lee e Shulman (2004, citados 

por Roldão, 2007, p.26), desenvolvido na Califórnia, e centrado num grupo de 
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professores, enquanto aprendentes, concluiu que “as dimensões da colaboração surgem 

claramente associadas à melhoria do conhecimento profissional produzido e à maior 

eficácia do desempenho docente”. 

Day (2001, p.16) defende que os professores devem ter “oportunidades para participar 

numa variedade de actividades formais e informais indutoras de processos de revisão, 

renovação e aperfeiçoamento do seu pensamento e da sua acção e, sobretudo, do seu 

compromisso profissional”. 

Pensamos, no entanto, que desenvolver uma cultura colaborativa na escola não é tarefa 

fácil. Tentámos combater a ideia de que o trabalho colaborativo entre os professores 

pudesse, de alguma forma, ser posto em causa devido à perspectiva de desenvolvimento 

da individualidade de cada um. Concordamos com Fullan e Hargreaves (2001, p.109), 

quando, “no nosso ímpeto para eliminar o individualismo, precisamos de evitar o 

esmagamento da individualidade”. Os autores fazem a distinção entre estes dois 

conceitos, referindo o individualismo como “os padrões habituais de trabalho a sós” e a 

individualidade como “a expressão dos desacordos, a oportunidade de desfrutar da 

solidão e a experiência de um sentido pessoal” que, “originando a discordância e o risco 

criativo, são a fonte de uma aprendizagem dinâmica em grupo” (idem, p.81). 

Numa mesma linha de investigação, Flores, Veiga Simão, Forte e Cadório (2007) 

desenvolveram dois projectos, integrados numa investigação mais alargada sobre 

oportunidades de Desenvolvimento Profissional de Professores e Práticas de 

Colaboração, sendo objectivo desses projectos fomentar o desenvolvimento profissional 

e a colaboração entre os professores. Relativamente a este último ponto, a análise dos 

dados apontou para o reconhecimento da importância da colaboração, por parte dos 

professores, que reconheceram o seu potencial e a necessidade de maior valorização 

desta dinâmica formativa, muito embora tenham referido algumas dificuldades na sua 

implementação, nomeadamente falta de tempo, de recursos e de apoio. 

Numa investigação mais recente, que utilizou a investigação-acção, na formação de 

professores, em contexto colaborativo, Cadório e Veiga Simão (2010, p.124) 

consideram que os elementos que participaram no grupo de formação colaborativa 
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evidenciaram “indicadores como a importância da reflexão, da auto-regulação da 

aprendizagem, da partilha e ainda da tomada de consciência provocada pela 

metodologia seguida (…) ”. Em entrevista de focus group realizada aos alunos, no final 

da investigação, e relativamente à percepção da mudança das práticas dos professores 

implicados no grupo colaborativo, as autoras referem que “os dados que recolhemos dos 

alunos mostram a importância e o efeito da metodologia usada durante a investigação 

(…) ” (ibidem). 

Caetano (2003, p.23) defende, a este propósito, que, no desenvolvimento de situações 

de colaboração, “um dos primeiros aspectos a considerar são as próprias características 

idiossincráticas das situações, numa perspectiva ecológica”. Na verdade, para que se 

efective uma dinâmica de formação colaborativa, há necessidade de se criarem 

condições específicas, de modo a que os professores se sintam disponíveis e apoiados 

para participar. Nestas condições, incluímos factores pessoais, relativos aos professores, 

como afecto, crenças, meio, cultura, cognição e personalidade (Glazer & Hannafin, 

2006), mas, também, factores organizacionais, como a cultura da escola, a questão da 

liderança, a organização dos recursos existentes e a autonomia dada aos professores 

para integrarem, de uma forma horizontal, este tipo de actividade colaborativa. 

Concordamos com Day (2001, p.16) quando afirma que é importante que os professores 

“tenham oportunidades para participar numa variedade de actividades formais e 

informais indutoras de processos de revisão, renovação e aperfeiçoamento do seu 

pensamento e acção e, sobretudo, do seu compromisso profissional”. Nesta mesma linha 

de pensamento, Butler (2003, p.8) também defende a necessidade de os professores 

disporem de tempo suficiente para reflectir sobre as suas práticas, de modo a 

“monitorizar sucessos e mudanças, e interpretar resultados para alcançar implicações 

para a teoria e a prática”. 

Pensamos que, apesar de existirem, ainda, alguns condicionalismos relativos ao trabalho 

colaborativo, quer por parte dos professores, quer da própria escola, é importante que 

todos os actores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem se predisponham para 

uma participação activa, no sentido de, colaborativamente, melhorarem as suas 

capacidades profissionais, enquanto agentes de aprendizagem e de mudança. Para Veiga 
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Simão (2007, p.98, de acordo com Brubacher, Case & Reagan, 2000), “um dos aspectos 

essenciais da cultura da escola que facilita o desenvolvimento profissional de 

professores no sentido da reflexividade é a indagação” ou seja, um “processo que serve 

para reflectir sobre os valores, obter informações sobre alternativas e construir, a partir 

delas, novas práticas educativas”. Acreditamos que desta reflexão conjunta pode surgir 

uma acentuada melhoria da qualidade do contexto educativo. 

Temos vindo a referir algumas vantagens do trabalho colaborativo entre professores de 

uma mesma comunidade educativa, de modo a que a participação de cada um e de todos 

os intervenientes possibilite a obtenção de objectivos delineados. No entanto, para além 

do trabalho a desenvolver, de colaboração, investigação e reflexão, entre os professores 

de uma mesma escola, pensamos que a intervenção de elementos externos à mesma 

pode constituir-se como uma melhoria no desenvolvimento profissional desses mesmos 

professores (Thompson, 1993). 

Caetano (2003, de acordo com Putman & Borko, 1997) e Day (1999) também salientam 

a participação, não só de elementos da escola, como de outros elementos, no trabalho 

colaborativo. Caetano (idem, p.23) afirma que “é necessário poder contar com estruturas 

de apoio e líderes de suporte, engajados em práticas reflexivas e de investigação, bem 

como com o apoio de elementos externos à própria escola”. Esta autora defende, ainda, 

a necessidade do estabelecimento de parcerias entre a escola e entidades externas, 

nomeadamente as universidades, no sentido de estabelecer interacções entre os 

professores da escola e os investigadores, com o objectivo de possibilitar o trabalho 

colaborativo. 

Para além das vantagens apontadas ao trabalho de colaboração entre professores, com 

vista ao seu desenvolvimento profissional e ao desenvolvimento da comunidade onde se 

inserem, Fullan e Hargreaves (2001, p.95) defendem que “alguns tipos de colaboração 

sejam evitados (…): a balcanização, a colaboração confortável e a colegialidade 

artificial”. 

Relativamente à balcanização, Fullan e Hargreaves (2001, p.95) consideram-na “uma 

cultura composta por grupos distintos e, por vezes, competindo entre si, lutando pela 
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ocupação de posições e pela supremacia como se fossem cidades-estado independentes 

debilmente articuladas”. Para estes autores, este tipo de colaboração surge, com 

frequência, em escolas com vários níveis de ensino e, também, devido à organização 

dos professores da escola em departamentos por disciplina/área curricular. 

A colaboração confortável é, na perspectiva de Fullan e Hargreaves (2001, p.100), “uma 

colaboração que focaliza os aspectos imediatos, de curto prazo e práticos, excluindo as 

preocupações de planificação de mais longo termo”. Neste tipo de colaboração, e ainda 

na perspectiva destes autores, as investigações realizadas não foram conclusivas, 

relativamente ao facto de este tipo de colaboração poder melhorar as práticas dos 

professores, em situação de sala de aula. Esta forma de colaboração “raramente atinge 

os aspectos mais profundos, os princípios e as dimensões éticas da prática” (ibidem). A 

troca de experiências, a partilha de materiais e o apoio entre os professores, embora 

sejam actividades importantes, não podem ser consideradas verdadeira colaboração, 

pois esta “abarca os princípios da prática reflexiva sistemática” (ibidem). 

Por último, a colaboração artificial caracteriza-se por “um conjunto de procedimentos 

formais e burocráticos específicos, destinados a aumentar a atenção dada à planificação 

em grupo e à consulta entre colegas, bem como a outras formas de trabalho em 

conjunto” (Fullan & Hargreaves, 2001, p.103). Segundo estes autores, os directores de 

escolas podem “controlar, regular ou amestrar” (ibidem). É uma abordagem mais 

controlada da colaboração, que se deve ao facto de as culturas colaborativas serem 

imprevisíveis e causarem, portanto, alguma insegurança aos responsáveis das escolas. 

Não podemos deixar de referir, no entanto, que a colaboração artificial poderá dar um 

contributo válido na criação de uma colaboração efectiva, visto que esta não surge, 

espontaneamente, entre os professores, e torna-se necessário, por vezes, orientações e 

condições para a sua implementação. 

Ainda relativamente à interacção entre os professores, nas escolas, Lima (2002, pp. 52-

53, de acordo com Little, 1990) apresenta os “quatro tipos ideais de relações colegiais, 

que diferem entre si na frequência e intensidade da interacção que promovem”: 1 – 

Contar histórias e procurar ideias (os professores trocam ideias mas se torna evidente o 

seu carácter individualista); 2 – Ajuda e apoio (os professores solicitam ajuda, que é 
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considerada, muitas vezes, como sinónimo de incompetência e, como tal, acontece de 

forma esporádica); 3 – Partilha (os professores partilham materiais e ideias, mas não 

existe atitude de reflexão sobre as mesmas); 4 – Trabalho conjunto (os professores 

interagem no sentido de proporcionarem “a única forma de colegialidade 

verdadeiramente consequente no ensino) ”. 

Também Fullan e Hargreaves (2001), acerca do poder da colaboração, referem os tipos 

de relações colegiais propostos por Little (1990), confirmando que o “trabalho 

conjunto”, de acordo com a autora, “é o tipo de trabalho e de cultura colaborativa que 

tem maior probabilidade de conduzir a progressos significativos (…) é a forma de 

colaboração mais forte” (Fullan & Hargreaves, 2001, p.87). Lima (2002, p.54) 

considera esta conceptualização pertinente, na medida em que “sublinha a importância 

de se tomar em conta a frequência com que os professores se envolvem em interacções 

nas diferentes áreas do seu trabalho” 

Embora reconheça vantagens associadas à participação dos professores em trabalho 

colaborativo, Butler (2003, p.3, de acordo com Cole, 1991; Damon, 1991; Lave, 1991; 

Moore & Rocklin, 1998; Stein et al., 1999) refere que “existem descontentamentos 

sobre a natureza da aprendizagem do professor nestes contextos colaborativos”. Se por 

um lado existem investigadores que referem a aprendizagem individual como “abstracta 

relativamente ao contexto”, há modelos que, relativamente ao trabalho colaborativo, 

“valorizam a aprendizagem como socialmente mediada e contextualizada”. Caetano 

(2003, p.21, de acordo com Hargreaves, 1995) enuncia ”riscos de superficialidade, de 

falta de propósito e direcção, de complacência, de conformismo e de constrangimento 

forçado”. 

Lima (2002, p.46) apresenta a opinião de alguns autores que questionam o valor da 

colaboração, nomeadamente: Corrie (1995), para quem “ a colaboração significa coisas 

diferentes para professores diferentes”; Henkin e Wanat (1994), que destacam “um 

entendimento muito insipiente sobre a forma como as equipas podem de facto funcionar 

nas escolas” e Barbour (1985), que considera o facto de os professores «poderem fingir 

que “colaboram” entre si, ao mesmo tempo que mantém as suas abordagens 

individualistas ao ensino».  
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Num estudo realizado em Portugal, em duas escolas do ensino secundário, nos anos 90, 

do século passado, sobre a interacção dos professores, Lima (2002, p.66) concluiu que 

os professores ”estabeleciam um conjunto relativamente diminuto de relações 

profissionais informais com os seus colegas” e os resultados deste estudo “apontam para 

uma distinção básica entre dois tipos de interacção no ensino: os que envolvem 

essencialmente conversas entre colegas e os que implicam uma actividade de prática 

conjunta” (idem, p.67). Se por um lado, os professores mantinham conversas com os 

colegas, no que respeita “a relações profissionais orientadas para a acção conjunta, as 

relações que produziam contactos mais frequentes representavam uma clara minoria de 

todas as relações existentes” (Lima, 2002, p.67). O autor considera que estes resultados 

podem ser interpretados “em termos de tempo, de coordenação e de exigências de 

coordenação” (ibidem) e salienta que estão de acordo com as formas de colegialidade 

apontadas por Little (1990, citada por Lima, 2002). 

A partir da análise de trabalhos publicados sobre “as comunidades profissionais de 

professores nas escolas”, Lima (2006, p.301, de acordo com Lima, 2001), refere ser 

possível identificar três dimensões nas relações entre colegas, que denomina de 

comunidades de: “entendimentos (valores comuns, crenças objectivos e normas 

partilhados ao nível da escola); práticas (apoio mútuo entre os colegas, colaboração); 

afectos (relações pessoalmente significativas entre docentes) ”. Lima (2006, p.302), 

sobre esta questão, defende que poderão “existir vantagens em promover interacções 

entre colegas que não assentem em níveis muito profundos de relacionamento 

interpessoal e em estimular a experiência de situações de conflito (…). Explicitando 

melhor esta ideia, o autor considera que o conflito “pode ser positivo, quando assenta na 

sua vertente cognitiva e suscita interacções que resultam na produção de soluções 

criativas e partilhadas para os problemas, e negativo, quando inibe essa possibilidade” 

(idem, p.303). 

Concordamos com Lima (2002, 2006) relativamente à necessidade de ter em conta a 

clarificação das diferentes formas de interacção entre professores. No entanto, não 

excluindo alguns aspectos apontados, a pesquisa actual, nesta área, tem vindo a 

evidenciar que, através da formação colaborativa, “os professores utilizam 

continuamente as fontes de aprendizagem e capacidades dos seus pares para suportar 
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um crescimento mútuo e obtenção de objectivos curriculares e de aprendizagem 

partilhados” (Glazer & Hannafin, 2006, p.180). 

O projecto em que nos envolvemos, propôs a colaboração como factor de aprendizagem 

profissional, através da estimulação de interacções recíprocas entre os professores. 

Neste contexto de colaboração, apelámos à articulação entre os processos de melhoria 

da escola e a formação e o desenvolvimento profissional dos professores. 

 

4. 2 – Formação de professores através da indagação das práticas 

Neste projecto de investigação, optámos pela formação em contexto colaborativo, ao 

nível da escola, e pela formação colaborativa, através da investigação-acção, num grupo 

de trabalho, numa dinâmica de indagação das práticas, como estratégia para atingir os 

nossos objectivos. A conceptualização desta metodologia inicia-se a partir dos trabalhos 

de Kurt Lewin (1890-1947, citado por todos os autores consultados sobre esta temática) 

e seus colaboradores, que preconizaram “uma nova atitude epistemológica e 

metodológica e, por outro lado, uma evolução dos seus interesses que partem da 

psicologia individual para se centrar nos problemas dos grupos e depois nos problemas 

do meio social em que os grupos gravitam” (Silva, 1996, p.21, citando Faucheux, 1967, 

p.2). 

Lewin, cientista e investigador, doutorado em Filosofia da Ciência e professor na área 

da Psicologia Social, envolveu-se em diferentes projectos que tinham como objectivo a 

resolução de problemas sociais e, foi a partir desses projectos, que ele definiu os 

princípios da investigação-acção e elaborou um modelo para a sua operacionalização. 

Apesar da diversidade de projectos em que se envolveu, todos tinham em comum duas 

características essenciais: “ (1) as decisões a tomar sairiam do próprio grupo a que a 

situação problemática dizia respeito, e (2) a melhoria dessa situação problemática 

específica só seria possível mediante o compromisso de todo o grupo” (Máximo-

Esteves, 2008, p.29). 

A teoria de Lewin salienta dois conceitos fundamentais: “ a teoria de campo – para 
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compreender o comportamento das pessoas e dos grupos, é necessário analisar todo o 

campo em que se movimentam – e a dinâmica de grupo – as pessoas trabalham em 

função de objectivos, pelo que os comportamentos no grupo variam com o grau de 

intensidade da partilha desses objectivos” (Máximo-Esteves, 2008, pp.30-31). 

A perspectiva lewiniana de investigação-acção é definida como uma acção reflectida e 

avaliada, e o “triângulo de Lewin” (1946, citado por Latorre, 2004, p.24) tem em cada 

vértice três dimensões fundamentais - investigação-acção-formação - que interagem de 

forma reflexiva. Esta perspectiva conduziu outros investigadores (Elliott, 1993; 

Kemmis, 1984; Carr & Kemmis,1988; Kemmis & McTaggart, 1988; Lomax, 1990, 

entre outros, citados por Latorre, 2004; Máximo-Esteves, 2008) a envolverem-se em 

projectos de investigação-acção educacional que, embora com orientações 

metodológicas diferentes, têm como elemento aglutinador a investigação, como uma 

actividade de auto-reflexão, realizada pelo professor, com o objectivo da melhoria da 

sua prática profissional. 

Esta proposta de metodologia não foi, de início, bem aceite pela comunidade científica 

que se apoiava no pensamento positivista, numa concepção indutivista da ciência (Carr 

& Kemmis, 2002). Sendo a investigação-acção uma modalidade de investigação 

qualitativa, em que os dados são recolhidos no contexto real e não em laboratório, não 

foi entendida, pelos investigadores mais tradicionalistas, como verdadeira investigação. 

Santos (1996, p.53) defende, a este propósito, que é necessário ”um conhecimento 

compreensivo e íntimo que não nos separe e antes nos una pessoalmente ao que 

estudamos”, e acrescenta que a “ciência moderna (…) transforma-se na chave do 

entendimento de um mundo que mais do que controlado tem de ser contemplado”. 

A investigação, no quadro do paradigma da investigação-acção, perdeu algum 

protagonismo ao longo dos anos sessenta, do século passado, voltando a ter, de novo, 

visibilidade, na última década do mesmo século (Almeida & Freire, 2000, de acordo 

com Arnal et al., 1992; Carr & Kemmis, 2002). Almeida e Freire (2000, p.30, ainda de 

acordo com Arnal et al., 1992) enumeram algumas das “fragilidades que podem 

justificar esta menor utilização da investigação-acção, nos anos sessenta: “a dificuldade 

em precisar o seu significado; a dificuldade de acordo entre os autores a propósito do 
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seu âmbito lato e restrito; a ambiguidade da sua natureza; e a heterogeneidade dos seus 

procedimentos”. 

Estas fragilidades foram superadas, de acordo com Carr e Kemmis (2002) devido a 

vários factores, entre os quais o aparecimento de novos métodos na pesquisa educativa, 

que passaram a valorizar a participação dos seus actores. De uma forma global, estes 

autores consideram que aumentou a consciência da investigação-acção, que passou a ser 

entendida como possibilitando uma abordagem compreensível e praticável para a 

melhoria da prática através da auto-reflexão crítica. Kemmis (2006) evidenciou alguma 

surpresa com a expansão que a investigação-acção teve, ao ponto de “estar na moda”, 

nos anos seguintes, embora tenha afirmado que “grande parte da investigação-acção que 

proliferou em muitas partes do mundo ao longo das duas últimas décadas não foi o 

veículo para a crítica educativa (…) ”, mas, talvez, “um veículo de domesticação dos 

estudantes e professores com vista a formas convencionais de escolaridade” (idem, 

p.459). 

Relativamente ao valor do conhecimento construído por processos de investigação-

acção, bem como aos critérios de credibilidade, Caetano (2004, p.49) refere que “o 

estatuto científico deste tipo de processos tem sido contestado”, quer negando-lhe 

cientificidade, quer “procurando o valor da investigação-acção, alargando o conceito de 

cientificidade a concepções de investigação implicada e crítica e nelas encontrando 

forças que, nas outras concepções falham”. 

Almeida e Freire (2000, p.26) destacam as investigações, em Psicologia e Educação, em 

termos de finalidade, como sendo “movidas pela descoberta e fixação de leis gerais; 

movidas pela resolução de problemas concretos e particulares, ou, ainda, movidas por 

alguma forma de conciliação de ambas as posturas anteriores, por exemplo, naquilo que 

vem sendo chamado de “investigação-acção”. 

De acordo com Ferreira de Almeida (2001, p.175), a investigação-acção “vinha a 

contracorrente da história das próprias ciências sociais, muito preocupadas, nessa época, 

em afirmar a sua cientificidade e em delimitar os campos de produção e da utilização do 

conhecimento, distanciando-se das intervenções e das ideologias”. Ainda 
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“insuficientemente praticada, tendo em conta as potencialidades que abrange, e porque, 

mesmo quando é efectuada, raramente é divulgada fora dos círculos restritos que 

utilizam os seus resultados” (ibidem). 

No que diz respeito ao “lugar da investigação em relação à acção”, no processo de 

investigação-acção, Caetano (2004, p.49) coloca diferentes possibilidades: “precedendo-

a; ocorrendo em paralelo; sucedendo-lhe ou com ela trocando lugares permutáveis”. 

Outra questão colocada por esta investigadora diz respeito à utilidade da investigação e 

ao papel da acção. Associa, a esta questão, diversas respostas: a investigação “servindo 

primordialmente, para a compreensão, a orientação/regulação ou a transformação da 

acção;” a acção “sendo objecto ou resultado”, ou, a acção, “ora comandando a 

investigação, constituindo-se como prova, ora sendo teste que diagnostica e avalia 

outras acções ora, ainda, transformando-se por efeito da investigação”. 

Concordamos com o facto de o debate sobre a validade das pesquisas realizadas, através 

da investigação-acção, estar directamente relacionado com as questões sobre as 

perspectivas quantitativa e qualitativa da investigação, muito embora, no seio da 

investigação qualitativa e da própria investigação-acção, tenham surgido diferendos, 

relativamente aos conceitos de validade e de verdade (Máximo-Esteves, 2008). Esta 

autora considera que, actualmente, se assiste a “uma tendência crescente, no sentido de 

diminuir a tensão gerada entre os investigadores qualitativos (…) e “a subjectividade 

parece estar a emergir, com o propósito de defender a veracidade dos seus estudos e 

dirimir a hierarquização da validade dos critérios” (idem, p.108). 

Ainda segundo Máximo-Esteves (2008, p.109), as críticas formuladas relativamente à 

investigação-acção, prendem-se com: “a falta de preparação metodológica dos 

professores e (…) de condições logísticas; (…) questões de natureza ética; (…) e a 

duplicidade de papéis assumidos pela mesma pessoa num processo de investigação-

acção – o papel de professor e de investigador do seu próprio contexto de trabalho”. No 

entanto, a autora defende que “o argumento teórico mais invocado para diminuir os 

constrangimentos referidos assenta na colaboração” (idem, p.110) e que esta dinâmica 

colaborativa “contribui, também, para que a investigação-acção, enquanto processo 

transformador, tenha um impacto positivo não apenas no professor que a utiliza, mas 
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também no seu contexto de trabalho” (ibidem). 

Caetano (2004) coloca algumas questões que relacionam a investigação-acção com os 

processos de mudança dos professores. Refere situações em que esta metodologia 

envolve professores e investigadores e, a este propósito, questiona-se sobre o facto de a 

investigação-acção ser realizada pelos próprios professores ou ter, apenas, a sua ajuda. 

No entanto, apesar de períodos de menor investimento na investigação-acção, este 

movimento foi reiniciado, na década de 90, do século passado, “mercê da reorganização 

institucional das redes de apoio ao desenvolvimento profissional dos professores e à 

melhoria do trabalho escolar” (Máximo-Esteves, 2008, pp.60-61). 

A importância da investigação-acção, como estratégia de investigação e de formação, 

reside, segundo Silva (1996, p.52, de acordo com Shumsky, 1958) no facto de o seu 

valor formativo dever “ser considerado, não só em termos de conclusões, mas também, 

e pelo menos com igual peso, como o resultado do processo educativo de investigar”.  

Pérez Serrano (1990) destaca, como pontos-chave do conceito de investigação-acção, os 

seguintes: pressupõe mudança, transformação e melhoria da realidade social; implica a 

colaboração; desenvolve-se seguindo uma espiral de ciclos; é um processo sistemático 

de aprendizagem contínuo; orienta-se para a criação de grupos de reflexão autocríticos; 

é participativa; metodologicamente, concebe-se de um modo amplo e flexível; propõe 

um novo tipo de investigador; parte da prática; pretende ter rigor metodológico; começa 

por operar pequenas mudanças e permite criar registos das melhorias realizadas. 

De acordo com Carr e Kemmis (2002, p.165; Kemmis, 2007), a investigação-acção tem 

dois objectivos essenciais: ”melhorar e implicar”. Relativamente à melhoria, 

consideram que se desenvolve em três áreas: “a melhoria da prática; a melhoria da 

compreensão da prática pelos seus participantes; a melhoria da situação na qual a 

prática ocorre”. No que diz respeito à implicação, é assumida em paralelo com a 

melhoria. 

A investigação-acção é considerada, pois, uma investigação de tipo “aplicada”, em 

oposição a uma investigação “fundamental”, visto ter como objectivo “resultados que 
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possam ser directamente utilizados na tomada de decisões práticas ou na melhoria de 

programas e sua implementação” (Bogdan & Biklen, 1994, p.264, de acordo com Shein, 

1987). 

A expressão investigação-acção tem vindo a ser utilizada com diferentes usos e sentidos 

mas, de uma forma genérica, pode definir-se, segundo Carr e Kemmis (2002, p.162) 

como uma “forma de questionamento auto-reflexivo conduzida por participantes em 

situações sociais de modo a aumentar a racionalidade e justiça das suas próprias 

práticas, o seu entendimento dessas práticas e as situações nas quais as práticas 

ocorrem”. Outra definição sugere a investigação-acção como uma “vasta gama de 

estratégias realizadas para melhorar o sistema educativo e social” (Latorre, 2004, p.23). 

Sanches (2005, p.131) defende a investigação-acção como uma atitude a desenvolver 

nos professores do século XXI (…) através da sua “componente reflexiva e actuante, em 

função de situações concretas e objectivas (…) ”. Wennergren e Rönnerman (2006, 

pp.548-549), a partir dos resultados de estudos suecos, referem que “através da 

investigação-acção, os professores adquirem maior consciência e autoconfiança; 

aprendem mais acerca do seu trabalho e mudam as suas actividades como resultado do 

aumento da consciência”. 

Ao longo do tempo, várias investigações foram surgindo, utilizando a investigação-

acção. Veiga Simão, Caetano e Flores (2005) desenvolveram três estudos empíricos, em 

2000, 2001 e 2002, dois utilizando a investigação-acção (estudos de Veiga Simão & 

Caetano), a partir dos quais elaboraram um modelo para a compreensão e análise da 

mudança do professor. Estes estudos, embora focalizados na mudança, evidenciaram 

aspectos pertinentes, relativamente à investigação-acção. Como resultados, Veiga 

Simão et al. (2005, p.177) concluíram que, no estudo realizado por Veiga Simão, “a 

participação dos professores na intervenção levou-os a tomarem consciência do seu 

papel de agentes de mudança e a equacionarem a pertinência dessas mudanças ao 

reflectirem sobre elas, avaliando-as e propondo novas transformações”. Relativamente 

ao estudo de Caetano, Veiga Simão, et al. (2005, p.179) concluíram que “as mudanças 

mais profundas e complexas (…) surgem frequentemente associadas a situações de 

formação em que ocorreram processos complexos de investigação-acção”. 
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Medeiros (2002, p.187) desenvolveu um estudo em que utilizou a investigação-acção 

como estratégia de formação inicial de professores, na promoção do ensino da escrita. 

Entre outras conclusões, salientou o facto de as estagiárias, “a nível investigativo” terem 

manifestado “a capacidade de diagnosticar os problemas da prática educativa e de 

implementar estratégias de acção conducentes à sua melhoria (…) ”. 

Gradualmente, a investigação-acção, sobretudo a de carácter colaborativo, tem vindo a 

ser reconhecida e aplicada no contexto educativo, como opção a uma formação pontual 

e expositiva, e na qual o professor não se revê como construtor do seu próprio 

conhecimento. Como defende Caetano (2007, p.107), “é no dia-a-dia, momento a 

momento, em dada situação e para cada acção, que devemos estar atentos, aproveitando 

as oportunidades de nos transformarmos e de desafiarmos os outros a se transformarem” 

Através da investigação-acção, os professores deixaram de ser consumidores passivos 

de conhecimentos vindos do exterior, e puderam tornar-se parte activa no seu próprio 

desenvolvimento profissional. Este incremento na investigação-acção deve-se, também, 

ao facto de os contributos da investigação tradicional se terem revelado ineficazes, junto 

das comunidades educativas. 

De acordo com Carr e Kemmis (2002, p.159), devem ser os próprios professores 

“através das suas práticas, a construir e constituir estas situações como educativas, 

transformando-as pela transformação das suas próprias práticas, e viver com as 

consequências das transformações que fizeram”. Para estes autores, um investigador 

externo pode interpretar as práticas dos professores, mas não as consegue transformar e, 

“raramente vive com as consequências de qualquer transformação actual que ocorra” 

(ibidem). Estes investigadores defenderam, ainda, uma comunicação simétrica entre 

todos os que participam numa investigação sobre a prática, ou seja, defendem uma 

dinâmica colaborativa para o processo de transformação educativa. Caetano (2004, 

p.48) questiona, também, a relação assimétrica, “diferenciação/indiferenciação de 

estatutos”, entre professores e investigador e a capacidade dos primeiros em tomar 

decisões ao longo deste processo de investigação. 

Esta concepção de formação de professores permite um “diálogo questionador das 
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relações de saber/poder presentes nos contextos de trabalho educacional, capaz de 

desconstruir os jogos (tanto o oficial como o oficioso) de produção de sentidos, (…)” 

diálogo esse que contribui para fazer “a fenomenologia da prática e não fazer da prática 

uma aplicação normativa da teoria” (Galzerani, 2008, p.18). Também Kemmis (2007, 

pp. 6-7) considera que, na investigação-acção, “o esforço não é utilizar a prática dos 

práticos em conformidade com (o exterior) a teoria dos teóricos, mas ter práticos como 

teóricos e investigadores – para dar controlo intelectual e moral aos práticos na sua 

prática”. 

O que acontece com a investigação-acção colaborativa é que induz os professores a 

teorizar acerca das suas práticas, questionando, nas circunstâncias, a acção e as suas 

consequências, e compreendendo as relações entre a circunstância, as acções e as 

consequências nas suas próprias vidas. O trabalho colaborativo da investigação-acção 

pressupõe um trabalho conjunto de investigadores e práticos, com a consequente 

implicação de ambos. Implica um processo de aprendizagem focalizado, 

fundamentalmente, na planificação da acção e na avaliação dos resultados. 

Day (2001, p.64, citando McCutcheon & Jung, 1990, p.148) refere que a investigação-

acção se caracteriza por uma investigação sistemática “colectiva, colaborativa, auto-

reflexiva e crítica. As suas metas são a compreensão da prática e a sua articulação com 

uma racionalidade ou filosofia da prática com vista à sua melhoria”. Por seu lado, 

Latorre (2004, p.24) considera a investigação-acção “como um questionamento prático 

realizado pelos professores de forma colaborativa, com a finalidade de melhorar a sua 

prática educativa através de ciclos de acção e de reflexão”. Wennergren e Rönnerman 

(2006, p.549, de acordo com Kemmis & Wilkinson, 1998) salientam que “cada passo da 

espiral da auto-reflexão é melhor compreendido colaborativamente juntando os 

participantes”. 

Nesta pesquisa, pretendemos investigar quais as potencialidades e os constrangimentos 

desta opção para contribuir para a mudança das concepções e das práticas do grupo de 

professores que integrámos, ou seja, conseguir “a recolha de informações sistemáticas 

com o objectivo de promover mudanças sociais” (Bogdan & Biklen, 1994, p.292). Esta 

é uma das características da investigação-acção, em que é constituída uma equipa de 
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trabalho, que deverá ter em comum uma mesma motivação em relação a uma 

determinada questão e adquirir uma dinâmica própria, comprometida com a realidade 

educativa que vai questionar e tentar modificar num “processo auto-reflexivo através do 

qual transforma a sua própria prática” (Kemmis, 2007, p.7). 

 

4. 2. 1 – Modalidades de investigação-acção 

A literatura que consultámos sobre a temática da investigação-acção (Carr & Kemmis, 

2002; Kemmis, 2007; Latorre, 2004; Máximo-Esteves, 2008, entre outros autores) está 

de acordo em considerar três visões diferentes. Deste modo, a investigação-acção é 

assinalada como: técnica, prática e emancipatória. 

Na investigação-acção técnica “o investigador – participante tem como objectivo 

melhorar os resultados da sua prática” (Kemmis, 2007, p.7). Esta modalidade está 

vinculada às investigações conduzidas por Lewin e contempla a participação dos 

professores em “programas de trabalho desenhados por pessoas especializadas ou por 

uma equipa, nos quais aparecem pré-estabelecidos os propósitos do mesmo e o 

desenvolvimento metodológico que há que seguir” (Latorre, 2004, p.30), com o 

objectivo de tornar as práticas sociais mais eficazes. Neste caso, a atenção está 

focalizada no prático, “que decide o que deve ser feito, o que deve ser mudado, e qual o 

sentido a dar às observações realizadas” (Kemmis, 2007, p.8), sem haver qualquer 

relacionamento com os seus pares. 

A investigação-acção prática é considerada próxima dos trabalhos de Stenhouse (1998, 

e de Elliot, 1993, de acordo com Latorre, 2004; Máximo – Esteves, 2008). Esta 

modalidade proporciona uma participação mais autónoma dos professores, na medida 

em que lhes permite seleccionar a questão a investigar e controlar o desenvolvimento do 

projecto de investigação. No entanto, e de acordo com Kemmis (2007, p.8) “este ponto 

de partida requer tratar os outros envolvidos não como objectos mas como sujeitos 

capazes de falar e agir, e como pessoas que irão viver as consequências do que está 

feito”. A investigação-acção prática, ao contrário da técnica, pressupõe o envolvimento, 

não só do prático, mas também de outros, envolvidos nessa prática. 
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A investigação-acção crítica, emancipatória, é, para Carr e Kemmis (2002) a verdadeira 

investigação-acção. Tem por base as ideias da ciência social crítica, mas Carr e Kemmis 

(idem, p.160) salientam que “as tarefas de uma ciência crítica educativa não podem ser 

separadas das realidades práticas da educação, em particular as escolas e a sala de aula”, 

ou seja, os autores concordam que existem aspectos comuns entre os princípios desta 

ciência e a investigação-acção emancipatória, ainda que haja aspectos circunscritos ao 

contexto de investigação educativa. A modalidade emancipatória centra-se na 

emancipação dos professores, na transformação das práticas colectivas, nos contextos 

em que actuam, sem excluir a possibilidade de expandir a mudança das práticas a outros 

âmbitos sociais. Nesta modalidade, “as decisões acerca do que explorar e do que mudar 

são tomadas colectivamente” (Kemmis, 2007, p.8), facto que diferencia esta modalidade 

das anteriores. Ainda de acordo com este último autor, “as pessoas envolvidas na 

investigação-acção crítica têm como objectivo transformar colectivamente o seu mundo 

social, pensando nele de formas diferentes, agindo diferentemente, e relacionando-se 

com os outros diferentemente (…) ” (idem, p.10). 

Latorre (2004, de acordo com Zubber-Skerritt, 1992) considera que cada uma das 

modalidades de investigação-acção que referimos tem valor individual, pois promovem 

o desenvolvimento profissional. No entanto, advoga que se inicie o processo de 

investigação pela modalidade técnica e se avance, progressivamente, para as 

modalidades prática e emancipatória. Kemmis (2007, p.11) defende que os participantes 

em investigações não descrevem o seu trabalho referindo qualquer das modalidades de 

investigação-acção (técnica, prática ou crítica), “apesar de alguns proporem o uso da 

investigação-acção para avaliar os seus esforços”, mas advoga que se trata de 

investigação-acção crítica, porque “eles aprendem fazendo; recolhem dados acerca dos 

seus esforços; conscientemente e de forma auto-consciente, criticamente e de forma 

autocrítica transformam as suas formas de pensamento, agindo e relacionando-se com o 

mundo” (ibidem). 
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4. 2. 2 – Os modelos de processo de investigação-acção 

Os modelos elaborados através da investigação-acção tentaram conciliar contributos 

diferentes, muito embora todos se inspirem na conceptualização de Kurt Lewin (Carr & 

Kemmis, 2002; Latorre, 2004). 

De acordo com Silva (1996, p.255), “são modelos que partem da prática, mas que 

integram dispositivos de avaliação como acontece nos modelos construídos a partir de 

teorias de referência”. A mesma autora considera, também, que o que distingue a 

investigação-acção destes últimos modelos é o facto de “incluírem formas de reflexão 

que têm em conta valores e por procurarem um referencial teórico alargado que pode 

incluir contributos de diferentes teorias (…) e não decorrerem de uma observação 

exterior, nem estarem ligados a uma personalidade excepcional” (ibidem). 

A diversidade de concepções do processo de investigação-acção deu origem a diferentes 

modelos, os quais, apesar das diferenças, têm bastante em comum, relativamente à 

estrutura e processo. Referimo-nos, ainda que de uma forma breve, aos modelos de 

Lewin, (1946; Kemmis, 1989; Elliot, 1993 e Whitehead, 1991, citados por Latorre, 

2004), dando especial relevo ao modelo de Kemmis (Kemmis, 2008), visto ser aquele 

com o qual nos identificámos nesta investigação. 

Carr e Kemmis (2002) referem que Lewin (1952), no seu modelo, descreve a 

investigação-acção como ciclos de acção reflexiva, tendo, cada ciclo, três passos: 

planificação, acção e avaliação da acção. No primeiro, o autor defende que “toda a 

planificação começa, em geral, a partir de qualquer ideia de conjunto” e acrescenta que, 

se a primeira fase da planificação resulta, “emergem dois aspectos: um plano de 

conjunto sobre a maneira como o objectivo pode ser atingido e uma decisão 

relativamente à primeira etapa da acção a empreender” (Silva, 1996, p.24, de acordo 

com Lewin, 1947). 

O passo seguinte, a acção, resulta “no reconhecimento do plano, nas suas possibilidades 

e limitações, leva-se a cabo o primeiro passo de acção e avalia-se o resultado” (Latorre, 

2004, p.35). Silva (1996, p.25, de acordo com Lewin, 1947) afirma que esta fase “é 

consagrada à execução do primeiro passo do plano de conjunto”. Na avaliação da acção, 
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“o plano geral é revisto à luz da informação e planifica-se o segundo passo da acção 

sobre a base do primeiro” (Latorre, 2004, p.35). Neste modelo, existem, portanto, um 

conjunto de etapas em espiral, cada uma das quais constituída por um ciclo de 

planificação, acção e recolha de informações sobre os resultados dessa acção. 

O modelo de Elliott (1993, citado por Latorre, 2004) partiu da concepção do modelo de 

Lewin (1947), embora lhe reconheça algumas limitações e tenha remodelado a sua 

espiral de actividades. Apresenta três fases: “identificação de uma ideia geral; 

exploração ou planificação das hipóteses de acção; construção do plano de acção” 

(Latorre, 2004, p.36). Na primeira fase, é descrito e interpretado o problema a 

investigar. Na fase seguinte, são exploradas diversas hipóteses de acção, de modo a 

poderem ser efectuadas, para modificar a prática. A terceira fase, construção do plano 

de acção, integra o primeiro passo da acção e tem em conta diversas actividades: ”a 

revisão do problema inicial e as acções concretas requeridas; a visão dos meios para 

começar a acção seguinte, e a planificação dos instrumentos para ter acesso à 

informação” (ibidem). Este autor refere, ainda, a necessidade de prestar atenção à 

implementação do primeiro passo da acção, à avaliação e à revisão do plano geral. 

Whitehead (1989) criticou os modelos anteriores, que considerou afastados da realidade 

educativa, considerando-os mais “um exercício académico que um modelo que permita 

melhorar a relação entre teoria educativa, e autodesenvolvimento profissional”. Propôs 

uma espiral de ciclos, cada um com cinco passos: ”sentir ou experimentar um problema; 

imaginar a solução do problema; pôr em prática a solução imaginada; avaliar os 

resultados das acções empreendidas; modificar a prática à luz dos resultados” (Latorre, 

2004, p.38, de acordo com o modelo de Whitehead, 1991). 

A existência de concepções diversas sobre a investigação-acção ocasionou, como 

referimos anteriormente, o aparecimento de modelos diferentes. O modelo defendido 

por Kemmis (1989, citado por Carr & Kemmis, 2002) pareceu-nos o mais adequado, 

por ser aquele que melhor se aplica ao ensino (Fig. 1). Este modelo organiza-se em dois 

eixos: um estratégico (acção e reflexão) e outro organizativo (planificação e 

observação). Estes eixos relacionam-se, de forma interactiva, o que permite a 

compreensão e a resolução de situações da prática educativa. Para Carr e Kemmis 
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(2002, p.162), “em termos de método, uma espiral auto-reflexiva de ciclos de 

planificação, acção, observação e reflexão é central à abordagem da investigação-

acção”. 
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Figura 1 – Os momentos da investigação-acção (Kemmis,1989) 

       (Adaptado de Latorre, 2004, p.36) 

 

Este modelo integra, pois, uma espiral de ciclos, e cada ciclo é composto por quatro 

fases ou momentos que se interrelacionam entre si: planificação, acção, observação e 

reflexão. Esta espiral explica “a qualidade dialéctica adicional da investigação-acção: a 

dialéctica da análise retrospectiva e da acção prospectiva” (Carr & Kemmis, 2002, 

pp.184-185), e é esta dialéctica que é activada em cada um dos quatro momentos da 

investigação-acção, onde «cada um dos quais “olha para trás” para o momento prévio 

para a sua justificação, e “olha ansioso” para o próximo momento da sua realização» 

(idem, p.186).  

No primeiro momento deste modelo, é desenvolvido um plano de acção com o 

objectivo de melhorar uma determinada prática, plano esse que é “retrospectivamente 

reconstruído com base na reflexão”; na acção, propriamente dita, o plano é posto em 

prática, a partir de um acordo estabelecido, e “prospectivamente guiado para a 

observação e a futura reflexão que irá avaliar os problemas e efeitos da acção”; a 

observação é realizada aos efeitos da acção, no seu próprio contexto, e “retrospectiva na 

acção que ocorreu e prospectiva para a reflexão na qual a acção será considerada”; a 

reflexão, sobre esses efeitos, serve de base a uma nova planificação e posterior acção, 
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que se realiza através de ciclos sucessivos. É um momento “retrospectivo em relação às 

acções anteriores e prospectivo para novas planificações” (Carr & Kemmis, 2002, 

pp.186-187). 

A modalidade defendida por Kemmis e Carr (1988, citados por Latorre, 2004; Kemmis, 

2007), e que nos pareceu adequada aos objectivos que defendemos na nossa pesquisa, é 

a investigação-acção crítica ou emancipatória, que acresce às outras duas modalidades, 

que surgem na literatura sobre esta temática (“técnica” e “prática”), não só a 

preocupação com a ”transformação da organização e prática educativa, mas também 

com a organização e prática social” (Latorre, 2004, p.31). 

É nesta perspectiva que se enquadra a formação colaborativa que defendemos, não só ao 

nível da escola, como também no grupo específico que integrámos, e em que 

assumimos esta modalidade de investigação-acção. Assumimo-la, mais no sentido da 

procura do «envolvimento colaborativo, para a construção de uma “comunidade de 

práticos”», do que na perspectiva de tentar emancipar os professores “dos ditames da 

tradição, da auto-decepção, da coerção, isto é, das forças e condições limitativas da 

mudança e transformação do próprio sistema” (Máximo – Esteves, 2008, p.59, de 

acordo com Zubber-Skerritt, 1996). 

Os professores participantes, numa estrutura horizontal, tiveram a possibilidade de 

partilhar reflexões, decisões e responsabilidades, não só sobre eles próprios, mas 

também sobre a comunidade educativa, e “as suas respostas serão em forma de prática 

transformada, práticos transformados e cenários onde as suas práticas ocorrem 

transformadas, em determinado tempo e em determinado lugar” (Kemmis, 2006, p.473; 

Kemmis, 2007). 

Esta interacção entre os professores foi referida por Little (1990, citada por Lima, 2002, 

p.53), e esta autora considera quatro tipos de relações colegiais, ”que diferem entre si na 

frequência e intensidade da interacção que promovem (…) ”. Também Fullan e 

Hargreaves (2001, p.95) defenderam três formas diferentes de colaboração entre 

professores, realçando que “a mera existência da colaboração não deve ser confundida 

com uma cultura integral deste tipo”. 
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A investigação que empreendemos, sobre o projecto de dinamização de uma 

modalidade de formação colaborativa, permitir-nos-á situar os professores desta escola 

numa das diferentes formas de colaboração. 
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CAPÍTULO II 

ESCRITA: APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

Sendo um dos objectivos da nossa investigação, colocar os professores em situação de 

formação, em contexto colaborativo, no sentido de analisarem e reflectirem sobre o seu 

próprio processo como escreventes, pareceu-nos que esta formação deveria favorecer a 

aprendizagem auto-regulada, no sentido de estes professores transferirem e aplicarem a 

sua própria experiência de auto-regulação na prática pedagógica.  

Defendemos que o professor deve actuar, sabendo, antecipadamente, que o modo como 

ensina influencia a aprendizagem dos alunos. De acordo com Veiga Simão (2006, 

p.197), para que “o professor possa ensinar os alunos a usar estrategicamente os seus 

recursos em situações de aprendizagem, é necessário que previamente (…) seja capaz 

de aprender e ensinar estrategicamente os conteúdos curriculares”. Concordamos, 

também, com Monereo, Castelló, Clariana, Palma e Pérez (2007, p.71), quando 

salientam a necessidade, quer na formação inicial, quer na formação contínua, de 

“oferecer aos professores instrumentos de interpretação e análise da situação em que se 

desenrola a sua actividade, que lhes permitam tomar decisões sobre a sua actuação 

como aprendizes e como docentes estratégicos (…) ”. 

Acreditamos que a formação como aprendente estratégico deve ser um aspecto 

importante na formação inicial de professores, embora esta dinâmica deva ter 

continuidade ao longo da actividade profissional. No caso presente desta investigação, 

pareceu-nos pertinente que o professor tenha uma abordagem estratégica e auto-

regulada da sua própria aprendizagem, enquanto escrevente, para que possa ensinar, aos 

seus alunos, de forma explícita e intencional, as estratégias básicas da composição 

escrita e as técnicas de controlo das várias fases do processo de escrita. 
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1 - O professor enquanto aprendente da composição escrita 

Centrar-nos-emos, neste ponto, no professor como aprendente, sobretudo da 

composição escrita, visto ser esta a temática que abordamos na investigação, com o 

trabalho colaborativo, com um grupo de professores. De acordo com Monereo et al. 

(2007, p.72), “ a investigação do professor enquanto aprendiz dessa mesma matéria (que 

lecciona) é, até ao momento, muito reduzida”. 

No entanto, estes autores apresentam resultados de duas investigações: Dart & Clarke 

(1991, citados por Monereo et al., 2007, p.73) verificaram que a estimulação da 

“compreensão do próprio processo de aprendizagem produz um desenvolvimento na 

percepção que estes têm da sua competência académica (…) na autogestão da 

aprendizagem, na motivação, no resultado das estratégias utilizadas e na forma mais 

profunda de encarar a aprendizagem” e Pérez Cabaní (1993, citada pelos autores, 2007, 

p. 73), revelaram que “os alunos (do magistério) formados neste sentido (o uso 

regulador de alguns instrumentos de aprendizagem) aprendem os conteúdos curriculares 

de modo mais compreensivo e significativo”. 

Sabemos que um curso de formação inicial não dá ao professor um pleno domínio de 

competências profissionais, mas concordamos com Sim-Sim (2001, p.24), quando 

defende que “a escola de formação terá de deixar o recém-formado apetrechado com a 

última informação científica e pedagógica disponível e, mais importante ainda, com a 

capacidade para procurar informação necessária para a sua auto-actualização e 

formação”. 

Amor (2005, p.96) refere, como necessária, uma estratégia de fundo, relativamente à 

formação de professores, que implique, não só as escolas, mas os próprios professores, 

considerando como condição fundamental dessa participação, que os professores de 

Português “sejam profissionais competentes e esclarecidos do ponto de vista científico e 

didáctico-cultural e, por isso, habilitados a conceberem/projectarem, controlarem e 

reflectirem sobre a sua prática”. 

Acreditamos ser fundamental, tanto na formação inicial, como na formação contínua, a 

valorização do conhecimento teórico sobre a composição escrita que, como tivemos 
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oportunidade de analisar noutra investigação (Almeida, 2004 e Almeida & Veiga 

Simão, 2007), foi referido como uma das dificuldades pelos professores que 

entrevistámos. Torna-se, portanto, necessário, possibilitar aos professores uma 

informação científica e pedagógica actualizada, sobre o ensino da composição escrita e 

sobre os processos cognitivos que o aluno desenvolve durante a escrita. O professor 

necessita de uma sólida formação teórica, sobretudo ao nível da linguística 

(psicolinguística e sociolinguística) e dos processos cognitivos e metacognitivos 

implicados na escrita. 

O professor procura, muitas vezes, na sua prática diária, descobrir estratégias de 

resolução de problemas, que nem sempre resultam, porque não teve, na formação 

inicial, informação teórica que lhe possibilite ultrapassar determinadas dificuldades. 

Amor (2005, p.103) defende, para um professor, um “perfil em que se combinem, de 

forma quase ideal, além de conhecimentos consistentes, o sentido prático do docente 

(…) e a distanciação crítica e fundamentada do investigador, em quadros temporais 

mais alargados e em função de eixos de coerência mais complexos”. 

Tem existido, com frequência, uma predominância da prática em relação à teoria, o que 

se deve, segundo Sim-Sim (2001, p.22), a dois factores: “dificuldade dos formandos em 

relacionarem e articularem perspectivas teóricas com actuações de prática pedagógica e 

a qualidade da informação teórica disponibilizada”. Esta situação levou Amor (2005, 

p.103) a salientar a importância das instituições de Ensino Superior, que se ocupam da 

formação inicial de professores, e a sublinhar duas orientações que considerou 

fundamentais: “desenvolvê-la predominantemente no espaço da investigação didáctica 

(…) e integrar nessa formação o produto da investigação de cunho científico, em torno 

da apropriação da língua e do funcionamento dos textos”. 

Figueiredo (1994, p.171), relativamente ao papel do professor como aprendente, 

acrescentou que o que se torna necessário é que “ os professores de língua materna se 

(in) formem para que a transposição didáctica das disciplinas de referência não se 

reduza a uma eficácia ilusória”. Esta autora defendeu, também, que “não basta exportar 

os instrumentos descritivos das várias teorias para a didáctica. O que é fundamental é 

estabelecer um diálogo entre teoria (s) e prática (s) (…) ”. 
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Pensamos, no entanto, não ser suficiente o professor tentar introduzir na prática 

pedagógica os conhecimentos científicos adquiridos. É necessário que seja capaz de 

discernir sobre os diferentes modelos e teorias que conhece e escolher os contributos de 

cada um para uma efectiva melhoria da sua prática. Como sustentam Monereo et al. 

(2007, p.73), a “formação contínua do professor como aprendiz terá de servir de base 

para ele poder explicar, posteriormente, aos alunos, (…) o valor e a forma de utilizar os 

procedimentos de aprendizagem que ensina”. 

Sendo que a formação deverá ter como objectivo a melhoria das práticas, é necessário 

que os professores mudem, não apenas de discurso, mas também a sua actuação. Com 

este intuito, pensámos que seria extremamente útil que os professores, na formação, se 

assumissem como aprendentes na produção do texto escrito para, posteriormente, serem 

capazes de ensinar os seus alunos a escrever. 

A par dos aspectos já referidos relativos à formação de professores para o ensino da 

composição escrita, parece-nos importante assinalar, como fundamental, o incentivo que 

deve ser transmitido aos professores, na perspectiva da sua transformação. 

Especificamente em relação à formação contínua, a aprendizagem da prática reflexiva 

deverá ser facilitada, com propostas de formação que se dirijam, preferencialmente, ao 

contexto educativo onde os professores intervêm profissionalmente, partindo dos seus 

problemas reais, e tentando dar resposta às dificuldades que vão surgindo. Será 

necessário que os professores se consciencializem de que “escrever não é um dom nem 

um privilégio inato de génios, mas um trabalho aturado e orgânico (…) ” (Figueiredo, 

1994, p.158). 

O apelo à autoformação dos professores, à sua aprendizagem permanente, auto-

regulada, afigura-se-nos como outro desafio que se coloca à formação de professores, 

quer inicial, quer contínua. Torna-se necessário que os professores compreendam que o 

tempo de formação académica não é suficiente para suportar actuações didácticas 

coerentes com a informação científica recebida, neste caso particular, sobre o processo 

de composição escrita. Muitas das decisões que o professor toma, na prática diária, 

resultam da reelaboração do conhecimento e da utilização de estratégias inovadoras no 

processo de escrita, fruto de uma aprendizagem continuada. Concordamos com Sim-
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Sim (2001, p.24), quando defende que “aprendemos muito mais construindo 

conhecimento do que recebendo conhecimento…”. 

Foi pensando nesta necessidade de o professor investir na sua própria formação e no seu 

desenvolvimento, colocando-se no papel de aprendente, que decidimos utilizar, no 

presente estudo, a investigação-acção, em contexto colaborativo, numa dinâmica de 

indagação das práticas, com a finalidade de desenvolver o conhecimento do processo de 

escrita, no professor, de modo a que possa transferir, para os seus alunos, esse 

conhecimento, e melhorar, deste modo, a sua prática. A relação que se estabeleceu entre 

investigação, reflexão e aprendizagem foi equacionada por Caetano (2004, p.49), 

quando afirma que, num sentido mais amplo, “ a prática reflexiva e a investigação-

acção são dois processos que se podem equivaler”. 

Concordamos que o professor, enquanto aprendente, “devia obter conhecimento 

declarativo (sobre os conteúdos que aprende), conhecimento procedimental (sobre como 

os aprende) e, sobretudo, conhecimento condicional (sobre quando e com que finalidade 

utilizará os conteúdos aprendidos) sobre o seu próprio processo de aprendizagem” 

(Monereo et al., 2007, pp.82-83). 

 

2 – O professor enquanto ensinante da composição escrita 

A par de uma formação contínua, enquanto aprendente, torna-se evidente a necessidade 

de o professor tentar desenvolver as suas competências, enquanto ensinante. Veiga 

Simão (2007, p.96) defendeu, exactamente, a formação contínua de professores nesta 

dupla perspectiva de aprendente e ensinante, ou seja, por um lado, “seleccionando, 

elaborando e organizando a informação que tem de aprender” e, por outro lado, 

“planificando a sua acção docente, de modo a oferecer ao aluno um modelo e um guia 

de como utilizar de maneira estratégica os procedimentos de aprendizagem”. Parece-

nos, também, necessário, que os professores se consciencializem “do enorme impacto 

que têm os sistemas de ensino e avaliação por eles utilizados, sobre a forma como os 

seus alunos aprendem (…) ” (Monereo et al., 2007, pp.86-87). 
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Centrando-nos, agora, no professor como ensinante da composição escrita, podemos 

afirmar que a gestão do professor, na melhoria das produções escritas dos alunos, é 

consensual entre os diversos autores que analisámos (Amor, 2005; Azevedo, 2000; 

Barbeiro, 2001; Cadório, 2011; Carvalho, 2003; Cassany, 2002; Graham, Harris & 

Tróia, 1998; Graves, 2002, entre outros). 

Graham, Harris e Tróia (1998, p.22) referem que uma importante preocupação do 

ensino da escrita é ajudar os alunos "a incorporar processos auto-regulatórios adicionais 

na sua escrita, de modo a que eles se tornem mais orientados para os objectivos, com 

mais recursos e mais reflexivos". Mundó e Badía (2001, p.334) defendem, também, que 

a ajuda do professor "deveria facilitar que as actividades de ensino e aprendizagem 

tivessem em conta o conhecimento dos diferentes elementos do processo de composição 

e a sua relação com o texto produzido". 

O ensino das estratégias de escrita não implica, portanto, apenas a intervenção do aluno, 

mas apela à intervenção do professor, no sentido do tratamento dessas estratégias, de 

uma forma "integrada e contextualizada, em situações que as requerem e às quais os 

alunos podem atribuir sentido" (Solé & Teberosky, 2001, p.484). Concordamos com 

Figueiredo (1994, p.170), quando considera que «quanto às teorias e modelos, 

competirá ao professor tomar consciência de que quer as teorias “mais rigorosas” sem 

reflexão pedagógica, quer mudanças pedagógicas sem reflexão sobre os conteúdos 

teóricos não bastam para regular os problemas». 

Figueiredo (1994, p.158) defendeu, no entanto, que “o ensino da escrita, na sala de aula, 

funda-se, o mais das vezes, em práticas declarativas do tipo “saber que” em vez de 

práticas processuais do tipo “saber como”. A partir desta constatação, defendemos que 

as actividades de escrita a propor aos alunos deverão, antes, favorecer “a possibilidade 

de conhecer o próprio processo de composição e contribuem para o controlo autónomo 

e regulação do mesmo" (Mundó e Badía, 2001, p.335), em situações comunicativas com 

especificidades diferentes, ou, como defende Santos (1994, p.148), possibilitar aos 

alunos a apropriação de «estratégias de adaptação dos seus escritos à situação 

institucional de ensino e de aprendizagem (…) o que leva à “desconstrução “ do texto e 

à explicitação dos mecanismos que o constituem». 
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A intervenção do professor, na orientação dos alunos, durante todo o processo de 

composição escrita, proporciona um "ensino informado" (Bruer, 1995, citado por Solé 

& Teberosky, 2001, p.484) em que é dada aos alunos a possibilidade de perceber como 

funcionam as estratégias auto-regulatórias e as situações em que se torna pertinente 

utilizá-las. Para Amor (2005, p.99), isto significa “transformar essas situações (de 

escrita) em oportunidades de aprendizagem pela resolução dos conflitos ou problemas 

cognitivos com que o aluno se defronta”. Esta mesma autora defende, também, como 

papel do professor, ajudar os alunos a desenvolver competências, não só 

individualmente, mas, também, ao nível do grupo. Deste modo, faz apelo ao conceito 

vygotskiano de “zona de desenvolvimento próximo” que considera que se constrói 

“graças ao jogo de interacções e reorientações de competências em que o aprendente 

participa com os outros sujeitos, e às perspectivas que esse jogo lhe (s) faculta” 

(ibidem). 

O professor deve, pois, proporcionar actividades de aprendizagem que conduzam o 

aluno "a variar as suas percepções do que é escrever, da complexidade da escrita" 

(Jorba, Goméz & Prat, 2000, p.109) e, também, “prever a existência de situações-

problema para as quais a observação e o conhecimento explícito da língua constituem a 

chave (…), e provocar outras que permitam ao aluno aprender e testar o que aprendeu 

sobre a língua (…) ” (ibidem). 

O controlo e a regulação do processo de escrita realizado, externamente, pelo professor, 

deve efectivar-se de uma forma interactiva, de modo a "conduzir à auto-regulação, à 

interiorização e uso autónomo das estratégias que permitem escrever (...) de forma 

competente para conseguir objectivos próprios que tenham sentido para o aluno" (Solé 

& Teberosky, 2001, p.484).  

Acreditamos que este papel preponderante que o professor deve assumir no processo de 

ensino-aprendizagem da composição escrita implica "o conhecimento por parte do 

professor das características do aluno enquanto escritor (...) e o acompanhamento e o 

envolvimento que demonstrar nas tarefas de escrita" (Barbeiro, 1999, p.76). Parece-nos 

fundamental que o professor ajude o aluno a descobrir ”que um texto explicita um 
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discurso que dentro de si se constrói e que pode exteriorizar pela escrita” (Niza, 2005, 

p.110). 

O papel do professor, na promoção do desenvolvimento da capacidade de escrita dos 

alunos, é também referido por Carvalho (2003, p.103) quando, num estudo sobre o 

modo como a expressão escrita é desenvolvida nos manuais escolares do 3.º ciclo do 

Ensino Básico, acentua que "a efectiva promoção da capacidade de escrever dependerá 

muito mais da acção do professor, das actividades que promove e do acompanhamento 

que faz dos seus alunos". 

Também Amor (2005, p.98) sublinha, a propósito do papel do professor, que “importa 

criar espaços e escolhas pessoais que mobilizem o todo do aluno – os conhecimentos, a 

memória e as memórias, o pensamento crítico, e ainda os afectos, a sensibilidade 

estética, o imaginário, etc. – ou seja, que lhe permitam desenvolver efectivas 

competências”. 

Concordamos com Niza (2005, p.111), quando afirma que alguns professores se 

esqueceram “da sua própria história de aprendizagem da escrita” e, muitas vezes, 

“parecem cultivar o mito de que há uma idade ou grau curricular em que a escrita está 

aprendida”. Na realidade, a capacidade de escrita, no sentido de composição de textos, é 

uma tarefa permanente, que deve ser assumida, explicitamente, não só pelo professor de 

Língua Portuguesa, mas, também em colaboração com os professores de outras 

disciplinas. 

A par desta intervenção do professor, que se tem mostrado eficaz para "contribuir para 

uma formação de escritores estratégicos" (Solé & Teberosky, 2001, p.485), têm sido 

evidentes, também, algumas dificuldades dos professores para pôr em prática este modo 

de intervir. De acordo com as autoras acima citadas, as dificuldades podem resultar do 

facto de a gestão do professor não ser apenas uma questão técnica, mas envolver uma 

abordagem estratégica do próprio professor, que lhe permita "reconsiderar os seus 

conhecimentos em cada situação específica, tentar compreender como cada aluno 

representa a tarefa que enfrenta e proporcionar os meios que permitam resolvê-la" 

(ibidem). 
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A investigação sobre a escrita tem demonstrado que os professores influenciam o modo 

como os estudantes abordam a tarefa de escrita. Alguns investigadores defendem que a 

modelagem de técnicas de escrita, o apoio dado aos alunos na planificação e revisão do 

texto e todo o ambiente de apoio melhoram, significativamente, a escrita do aluno e a 

sua atitude face à mesma (Bereiter & Scardamalia, 1987 e Hayes, 1990). Também 

Graham, Harris & Tróia (1998, p.23) defendem que "o feedback do professor ajuda os 

alunos a adquirir conhecimento das suas capacidades de escrita e como regular o 

processo de composição". 

Outro aspecto considerado pertinente na gestão do professor, relativamente ao ensino da 

auto-regulação da composição escrita, é a prática de correcção dos textos. É importante 

que o aluno adquira estratégias que lhe permitam rever, de forma adequada, o seu 

trabalho e, para isto, é necessário que o professor crie condições para que o aluno 

perceba porque é que cometeu determinados erros. 

O verdadeiro trabalho de correcção deve, pois, ser realizado pelo próprio aluno, em 

diálogo reflexivo com o professor, e este precisa de ter "consciência de que só pode 

corrigir um erro quem o tenha cometido e só pode fazê-lo se entende por que o 

cometeu" (Jorba, Goméz & Prat, 2000, p.125). É necessário, portanto, que o professor 

promova estratégias avaliativas que favoreçam a aprendizagem da auto-regulação no 

aluno e que não continue a utilizar uma correcção diferida, longe dos alunos. 

Analisar, conjuntamente com os alunos, quer o processo de composição seguido, quer o 

processo final, e relacionar estes dois aspectos, "contribui também para o 

desenvolvimento dos processos metacognitivos e dos conhecimentos metalinguísticos" 

(Mundó & Badía, 2001, p.338). A interacção oral é defendida, por estes autores, como 

"um dos instrumentos básicos no processo de avaliação formativa entendido como o 

passo da regulação externa, social, para a auto-regulação interiorizada" (ibidem). 

O professor deverá, portanto, utilizar as suas capacidades de observação, análise e 

intervenção, no sentido de uma actuação estratégica, com o objectivo de possibilitar aos 

alunos, uma escrita auto-regulada. Para tal, o professor necessita de identificar 
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estratégias de acção com este objectivo específico, implementá-las, e possibilitar a 

observação, reflexão e mudança sobre essas mesmas estratégias. 

 

3 – O processo de composição escrita 

 

3.1 – Breve enquadramento histórico 

O ensino e a aprendizagem da escrita têm sido alvo de investigações diversas. 

Iniciaram-se nos anos cinquenta, do século passado, nos Estados Unidos da América, e 

tiveram continuidade na Europa, em décadas posteriores. Estas investigações 

enfatizaram processos cognitivos e textuais, inerentes ao processo de escrita, e 

realçaram, também, a importância das implicações pedagógicas neste processo.  

A visão “atomista e condutista”, própria dos anos sessenta, do referido século, faz 

referência à escrita como produto. O acto de escrever, no contexto escolar, é encarado 

como um resultado a ser avaliado pelo professor, ao nível do domínio do código. De 

acordo com Las (2000, p.384), esta avaliação do produto procura melhorá-lo “mediante 

a aplicação de regras gramaticais e ortográficas…” e Bjork e Blomstand (2000, p.17) 

confirmam que “a correcção linguística foi o centro do ensino da escrita”. Para além 

desta insistência no conhecimento do código, a escrita como produto servia, também, 

para avaliar o conhecimento objectivo das matérias escolares. 

O acto de escrever, encarado deste modo, destinava-se, quase exclusivamente, ao 

professor como única audiência, e não se tornou evidente a preocupação com o processo 

seguido pelo escrevente, na composição escrita. De acordo com Niza (2005, p.108), a 

produção escrita na escola «considerava-se, normalmente, uma competência do âmbito 

estilístico-literário, um ritual de ensino atento sobretudo à qualidade “literária” dos 

produtos». Esta visão da escrita e a sua utilização continuaram, e continuam, a persistir 

no contexto escolar (Niza, 2005). 
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A partir dos anos setenta, a escrita passou a ser considerada com utilidade “para 

verbalizar e desenvolver ideias (e emoções) em situações de aprendizagem, e 

comunicação” (Bjork & Blomstand, 2000, p.17). O aparecimento deste modelo de 

ensino/aprendizagem da escrita, baseado no processo, veio trazer grandes alterações 

neste processo e contribuiu para modificar a função da linguagem e da escrita na escola. 

Segundo os mesmos autores (idem, p.16), esta mudança conduziu “à transição desde 

uma visão atomística e condutista do desenvolvimento da linguagem e da escrita a outra 

de tipo holístico, sociocultural e cognitivo”. 

Esta visão “holística, sociocultural e cognitiva” centra-se no processo da escrita – 

Modelo de Processo – que deixa de se focar na correcção dessa mesma escrita, realizada 

pelo professor, e orienta-se para o processo de aprendizagem do aluno. O professor 

perspectiva-se como auxiliar do desenvolvimento das capacidades de escrita dos alunos, 

proporciona audiências diversificadas, e o processo de aperfeiçoamento e correcção dos 

textos exerce-se de uma forma continuada, ao longo da construção dos mesmos. A partir 

do feedback dos professores e dos pares, promove-se a interacção entre os sujeitos, o 

que é considerado como o objectivo fundamental da língua. Deste modo, o estudante 

pode desfrutar de um tempo de escrita contínua e acompanhada, que lhe permitirá uma 

prática de reflexão e de escrita, com vista ao aperfeiçoamento dos textos que escreve. 

Bjork e Blomstand (2000) consideram que a mudança operada na pedagogia da escrita, 

ao passar a valorizar o processo, se deve a dois acontecimentos: uma conferência em 

Dortmouth, em 1966, considerada como origem da pedagogia da escrita baseada no 

processo, e a Bay Area, em Berkeley, como o local de nascimento dos cursos de 

formação para professores, baseados nesta pedagogia de escrita (Bjork & Blomstand, 

2000). É no âmbito da psicologia da escrita, e com o contributo das disciplinas de 

linguística e sócio antropológicas, que a escrita passa a ser encarada como um processo 

cognitivo, “como processo de participação do indivíduo numa comunidade de língua e 

como o modo de construção de significados na interacção social directa ou virtual” 

(Niza, 2005, p.108). 

As investigações em psicologia da escrita fazem emergir duas formas de a entender: a 

perspectiva cognitivista e a perspectiva sociocultural, ambas enquadradas na escrita 
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como processo cognitivo. A primeira surgiu na segunda metade dos anos setenta, nos 

Estados Unidos e a segunda nos anos oitenta, do mesmo século (Niza, 2005). 

A escrita baseada no processo enquadra quatro movimentos ou tendências que, embora 

com muitos pontos comuns, têm algumas características distintas e enfatizam, de modo 

diferente, determinadas áreas. São as correntes: expressiva, cognitiva, neo-retórica e 

sociocultural. 

A corrente expressiva valoriza a possibilidade de o estudante expressar os seus 

pensamentos e sentimentos, de uma forma espontânea, sem uma planificação prévia dos 

passos necessários à escrita. É, na opinião de Bizell (1986, citado por Bjork & 

Blomstand, 2000, p.21), “uma pedagogia de estilo pessoal”. A esta corrente, 

considerada a primeira variante da escrita como processo, pertenceram grande parte dos 

pedagogos com uma visão holística do sujeito e da língua, durante as décadas de 

sessenta e setenta. A corrente expressiva contribui para desenvolver a auto estima, na 

medida em que valorizou o estudante, a sua linguagem e criatividade, no contexto 

educativo. 

As investigações de Janet Emig (1971, referidas por Bjork e Blomstand, 2000), sobre o 

processo de escrita, contribuíram para o interesse crescente sobre as estratégias 

utilizadas pelo sujeito, enquanto escrevente, ou seja, sobre o seu processo cognitivo. A 

corrente cognitiva tem como fundamento os estudos de Piaget e como objectivo de 

estudo realçar a complexidade do processo de escrita. Centra o seu interesse na relação 

entre o desenvolvimento linguístico e o desenvolvimento cognitivo, e estuda as 

actividades cerebrais, durante o processo de escrita, ou seja, as estratégias e 

procedimentos que se utilizam na composição de textos. Referir-nos-emos, com maior 

detalhe, às bases neurológicas da escrita, no ponto 3.3.1, deste capítulo. 

Os trabalhos de Hayes e Flower (1980), de gravação dos comentários dos estudantes, 

durante o processo de escrita, e entrevistas complementares, revelaram-se de um grande 

interesse e constituem o Modelo do Processo Cognitivo. Estes investigadores 

acentuaram que o processo de escrita não é linear, nem tem etapas rígidas, mas, antes, 

evolui de uma forma recursiva e de acordo com o critério de quem escreve. Niza (2005, 



 
Desafios ao Desenvolvimento Profissional: do trabalho colaborativo ao nível da escola a um grupo sobre escrita 

 
 

76 
 

p.108) defende que “é aos estudos cognitivistas que devemos a consciência do carácter 

construtivo da redacção de textos e o desenvolvimento da escrita como uma actividade 

de resolução de problemas com vista a satisfazer uma finalidade comunicativa”. 

Este modelo de Hayes e Flower (1980) é referido na literatura como aceite, de uma 

forma abrangente, pelos investigadores cognitivos e da escrita. O facto de, por um lado, 

tentar explicar muitos dos processos mentais relativos ao processo da escrita e, por 

outro, ser um modelo dinâmico e flexível, tem grande aceitação, ao nível dos estudiosos 

do processo de escrita. 

É inegável a importância dos modelos de orientação cognitiva, pela forma detalhada 

como explicam o processo de escrita e os diferentes componentes cognitivos, desse 

mesmo processo, ainda que possamos pensar que a análise destes processos se possa 

considerar redutora, pelo facto de ser realizada em situações de laboratório e não em 

contexto natural. Mata (2008, p.18), defende, ainda, que “este enfoque resulta parcial, 

pois não aborda alguns factores que, sem dúvida, incidem especialmente no 

desenvolvimento da competência comunicativa”.  

Uma outra corrente da investigação e da pedagogia da escrita é a neo-retórica, que 

valoriza os contextos comunicativos (audiência, finalidade, estruturação do texto e 

convenções de género) e a comunicação entre indivíduos. Os teóricos desta teoria 

consideram fundamental, para o processo de escrita, “o ensino de normas, formas e 

estruturas” (Bjork & Blomstand, 2000, p.26), identificando-se, em certa medida, com as 

práticas da retórica clássica. No entanto, para além de algumas ideias e práticas comuns, 

existe uma diferença significativa, ao nível das atitudes, em relação à linguagem e ao 

conhecimento. Na retórica clássica, a linguagem era “um modo de expressão do 

pensamento, não a sua essência” (idem, p.27), enquanto a neo-retórica propõe “uma 

relação de dependência recíproca entre conhecimento e discurso” (Knoblanch, 1985, 

citado por Bjork & Blomstand, 2000, p.27). 

O quarto movimento da escrita baseada no processo é a corrente sociocultural. Os 

teóricos desta corrente realçam o papel do género, embora de uma forma mais flexível 

do que aquela com que este conceito era considerado na corrente neoretórica, ou seja, de 
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uma forma mais estática. A corrente sociocultural enfatiza, também, o contexto social 

da linguagem, já defendido por Vygotsky (1993). Vanderburg (2006, p.379) deteve-se 

na análise de investigações sobre o desenvolvimento da escrita, através de uma 

perspectiva vygotskiana, ou seja, “como as ideias de Vygotsky foram utilizadas para 

ajudar os estudantes a aprender a escrever”.  

Estas investigações apoiaram-se no conceito de zona de desenvolvimento proximal, que 

“capacita os aprendentes para desenvolver fenómenos cognitivos superiores, durante 

interacções sociais” (Vanderburg, 2006, p.376, citando Vygotsky, 1978, p.89), e uns 

estudos ocuparam-se das interacções dos alunos com os professores, e outros, da 

interacção entre pares. A partir dos resultados destas investigações, Vanderburg (2006, 

p.390) verificou que “enquanto todas estas diferentes formas de ajuda na escrita e de 

cenários são úteis para os estudantes, nenhuma delas pode ajudar se o tempo não for o 

adequado para o processo de escrita”. Ainda de acordo com este autor, “sem tempo na 

sala de aula passado a escrever, nenhum dos diferentes modelos criados pelos 

investigadores pode ser efectivo” (ibidem). 

No entanto, esta perspectiva sociocultural assume que a interacção social é necessária 

para a aprendizagem da escrita e Kent Larson (1984, citado por Bjork & Blomstand, 

2000, p.28) concluiu, a partir dos resultados de uma investigação, que “pode haver até 

uma diferença de quatro anos no desenvolvimento da habilidade para escrever entre 

estudantes de classes sociais distintas”, de acordo com o tipo de interacção social a que 

estão sujeitos. O pensamento e a linguagem, para esta corrente, desenvolvem-se na 

interacção com o meio. Também Santana (2007, p.167) defende que “a escrita é uma 

construção social que ocorre na interacção entre o discurso interior e a representação do 

leitor, que se vai construindo pela mediação social, operando a transformação do inter 

para o intra-subjectivo”. 

As quatro correntes que referimos, enquadradas no âmbito da escrita baseada no 

processo, revelam coerência teórica e as diferenças situam-se, fundamentalmente, ao 

nível metodológico. Qualquer destas perspectivas valoriza o ensino da escrita, no 

processo de construção de texto, em oposição ao ensino tradicional, cujo objectivo era a 

classificação de um produto acabado. 
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O contributo teórico de cada uma destas correntes revelou-se de grande importância, ao 

nível prático e metodológico, para o ensino da escrita. As consequências metodológicas 

tornaram-se evidentes, no contexto escolar, quer ao nível do aluno, possibilitando-lhe 

um maior desenvolvimento cognitivo e linguístico, através da escrita, quer ao nível do 

professor, que passou a desempenhar um papel importantíssimo, no apoio activo e 

construtivo, durante o processo de escrita. Sabemos, no entanto, que esta concepção e 

esta prática da escrita não estão completamente implementadas nas nossas escolas. Niza 

(2005, p.110) chama a atenção para “a desvalorização e o atraso cultural e histórico no 

ensino da produção de textos escritos”, facto com o qual não podemos deixar de 

concordar. 

 

3.2 - A composição escrita: modelos explicativos 

As investigações sobre a composição escrita evoluíram a um ritmo mais lento do que as 

investigações relativas à compreensão da leitura e à expressão oral mas, nas últimas 

duas décadas do século passado, tem sido evidente um interesse crescente pela 

caracterização dos aspectos específicos inerentes à expressão escrita (Martín & Gallego, 

2001; Niza, 2005). 

De acordo com Martín e Gallego (2001), o campo de investigação sobre a composição 

escrita começou a estruturar-se, ao longo dessa mesma época, em torno de três grandes 

modelos ou intenções explicativas: os modelos de produto, os modelos de processo e os 

modelos contextuais ou ecológicos (Fig. 2). 
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Figura 2 - A evolução do enfoque sobre a composição escrita 
                     (Adaptado de Martin & Gallego, 2001, p.49) 

 

3.2.1 – Os modelos de produto 

Os modelos de produto, orientação própria mais comuns nos anos 60, do século XX, 

centram-se no texto produzido, na avaliação do produto concluído, e não se detém na 

compreensão dos processos inerentes ao acto de escrita. Explicam a natureza da 

expressão escrita, com base na análise do produto, o texto escrito, e à sua valorização 

está inerente a aplicação de regras gramaticais e ortográficas, mais do que a ampliação 

do léxico. A complexidade sintáctica, neste modelo, justifica, em grande parte, a 

qualidade do texto, denotando uma perspectiva puramente linguística. Os modelos 

orientados para o produto não podem ser considerados modelos explicativos da 

actividade de escrita mas antes, “ descritivos das características formais e estruturais do 

texto produzido” (Martín & Gallego, 2001, p.55). 

Segundo Mata (1997, citado por Martín & Gallego, 2001), no enfoque dos modelos 

orientados para o produto podem distinguir-se duas perspectivas de análise: a 

microestrutural e a macroestrutural. A primeira valoriza os aspectos formais do texto, 

relacionados com a gramática, e a segunda ocupa-se da estrutura textual, ou seja, da 
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coesão do texto. Esta última perspectiva contribuiu, segundo os autores acima citados, 

para o desenvolvimento de investigações sobre tipologias textuais, a partir dos anos 

setenta, do referido século. 

Os modelos de produto mostraram incapacidade para conceptualizar a escrita e explicar 

a sua natureza, entendendo-a como uma actividade global e não descrevendo as 

diferentes operações intelectuais que o escrevente utiliza na composição escrita. 

Consideraram como suficiente, para a compreensão da actividade de escrita, a descrição 

e avaliação dos aspectos formais do texto. 

Esta incapacidade de descrição e compreensão dos processos cognitivos implicados na 

composição escrita ocasionaram o aparecimento de novas investigações, orientadas para 

o processo de escrita. 

 

3.2.2 – Os modelos de processo 

Este enfoque no processo de escrita coincidiu, temporalmente, com o aparecimento do 

paradigma de orientação cognitiva, muito embora, de acordo com Gil e Santana (1985, 

citados por Martín & Gallego, 2001), tenham existido, anteriormente, dois modelos 

prévios ao modelo de orientação cognitiva: os modelos de redacção e de etapas. 

De acordo com Martín e Gallego (2001, p.57), os modelos de redacção, como primeiros 

modelos processuais, defenderam a conceptualização da escrita “como um processo 

inverso ao que se põe em marcha durante a leitura ou a expressão oral”. Deste modo, a 

escrita era concebida como a descodificação de fonemas para grafemas, o inverso da 

leitura, e apenas implicava a substituição do suporte, ou seja, a passagem de ideias para 

um formato gráfico, enquanto a expressão oral implicava a tradução de um pensamento 

em palavras. 

Os modelos de redacção valorizaram a geração de ideias, muito embora não expliquem 

como é que esta se processa, ou seja, quais os processos que o escrevente desenvolve 

para “recuperar o conhecimento e criar uma estrutura conceptual adequada” (Flower & 
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Hayes, 1980, p.36). Para estes autores, muito do trabalho de escrita consiste, 

exactamente, na transformação das “ fontes de informação perdidas em redes de 

conhecimento altamente conceptualizadas e relatadas com precisão” (idem, p. 34). Estes 

modelos, também denominados de pensar/dizer, mostraram-se extremamente simplistas, 

ao tentar explicar o processo de escrita como oposto aos processos de leitura e 

expressão oral, e não foram capazes de explicar o modo como se processava a geração 

de ideias, na mente do escrevente. 

Os modelos de etapas predominaram nos anos setenta e conceberam a escrita “como um 

processo linear e unidireccional que segue uma série de fases” (Citoler, 1996, p.150). 

Cassany (2001; Mata, 2008, referem Rohman, 1965) como um dos pioneiros neste 

enfoque sobre a composição escrita, que o baseou em conceitos próximos da psicologia, 

sobretudo cognitiva, e que dividiu o processo de escrita em três fases: pré-escrita, 

escrita e reescrita. 

A fase de pré-escrita é a etapa que corresponde à procura de ideias e também à 

planificação; a escrita é a produção do texto, a passagem do conteúdo para o papel; a 

reescrita é a reelaboração do texto escrito, a sua correcção, até atingir um produto final.  

De acordo com Rohman (1965, citado por Cassany, 2001), a primeira etapa é 

fundamental pois, ao tentar descobrir o tema do texto, o escrevente participa, de uma 

forma activa, no mesmo, e esta forma de pensamento vai determinar o êxito da 

comunicação escrita. Este autor faz a distinção entre pensamento e escrita, sendo que o 

primeiro precede a segunda. Defende que um bom pensamento pode ocasionar um bom 

texto e que um mau pensamento nunca terá esse resultado. 

Os modelos de etapas, muito embora tenham destacado o processo de elaboração do 

texto, devido à sua linearidade, ignoram as interacções entre as diferentes etapas e 

tornaram-se incapazes de explicar a natureza recursiva do processo de escrita que, anos 

mais tarde, veio a ser evidenciada por autores cognitivistas, sobretudo Flower e Hayes 

(1980). Estes autores referem os modelos de etapas como tendo “pouco a dizer acerca 

do acto de escrita em si mesmo porque são baseadas não num estudo do processo de 

escrita, mas no produto” (idem, p.32). Para estes dois autores, estes modelos não 
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descrevem o processo mental desenvolvido pelo escrevente, ao elaborar um texto, mas, 

antes, as fases observáveis, nas quais o mesmo escrevente compõe o seu produto 

escrito. 

Os modelos lineares do processo de escrita consideram a relação entre as diferentes 

etapas unidireccional, situadas ao mesmo nível e, assim sendo, tornam a escrita “uma 

actividade rígida que exige um processamento unidireccional e sequencial com etapas 

independentes” (Martín & Gallego, 2001, p.59). 

O modelo das “habilidades académicas”, formulado por Shih (1986, citado por Mata, 

2008, p.25), não se configura como uma teoria. Retoma as fases do processo de 

composição descritas por Rohman (1965, citado por Cassany, 2001), pré-escrita, escrita 

e reescrita, que submete a comprovação, “estudando a sua viabilidade em dois tipos de 

textos (…) que habitualmente constroem os alunos na aula: exames, trabalhos e 

redacções” (Mata, 2008, p.25). Neste modelo, Shih (1986, citado por Mata, 2008, p.25) 

propõe três fases: “pré-escrever, escrever o rascunho e rever”, que requerem habilidades 

específicas. Postula um enfoque baseado no conteúdo do texto, de acordo com o qual os 

estudantes conseguem aprender a elaborar textos, a partir da análise do tema dos textos 

que compõem. 

Shih (1986, citada por Cassany, 2001, p.125) defende que os textos escritos pelos 

estudantes, neste caso norte americanos, são, preferencialmente, textos que denomina de 

“académicos” e que envolvem, na sua construção, estratégias diferentes das de textos 

comunicativos. Textos académicos são, para esta autora, relatórios de experiências, 

artigos, exames escritos de diferentes disciplinas, recensões, etc.,  que exigem dos 

alunos informações objectivas, capacidade de interpretar dados e de relacionar 

diferentes fontes de informação, assim como capacidades de síntese. São textos que não 

envolvem a experiência pessoal e subjectiva do aluno e que exigem uma linguagem 

especializada. Shih (1986, citada por Cassany,2001) refere, ainda, diferentes enfoques 

didácticos que permitem a aprendizagem destas habilidades académicas por parte dos 

alunos. 
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Apesar das críticas aos modelos de etapas, e de acordo com Camps (1990), estes 

tiveram bastante aceitação por parte dos professores, possivelmente devido ao facto de 

terem um carácter simples e facilitador do processo didáctico. Por outro lado, os 

investigadores dedicaram-lhes alguma atenção, pois, ao referirem os processos de 

escrita, embora sem os explicarem, superaram a concepção da escrita como um processo 

exclusivamente físico. 

 

3.2.3 – Os modelos cognitivos 

Nos anos oitenta, do século XX, devido à incapacidade de os modelos até então 

desenvolvidos se mostrarem capazes de “investigar os processos mentais implicados na 

composição e identificar os componentes desses processos” (Martín & Gallego, 2001, 

p.59), surgiram os modelos cognitivos, próximos da psicologia cognitiva, e que 

pretendem explicar os processos que o escrevente desenvolve, assim como as 

operações, estratégias e conhecimentos que deve possuir e, ainda, como interagem, 

entre si, todos estes aspectos. 

Esta pretensão originou uma série de investigações que se realizaram com metodologias 

diferentes. Emig (1978, citado por Citoler, 1996, p.150) foi “pioneiro no ataque ao 

modelo por etapas” e realizou uma série de investigações em que utilizou a técnica de 

“pensamento em voz alta” ou pensamento verbalizado. Outros investigadores que 

analisámos, como, por exemplo, (Azevedo, 2000; Badía, 1999; Barbeiro, 1999; 

Bereiter, 1980; Bereiter & Scardamalia, 1987; Carvalho, 1999; Flower & Hayes, 1980; 

Gonçalves, 1992; Martins, 1996; Teberosky, 1992) realizaram, também, investigações 

para tentar compreender a complexidade dos procedimentos e a tomada de decisões que 

exige o processo de escrita, apesar de as suas investigações tentarem responder a 

interesses e finalidades diferentes. 

Estas investigações sobre o processo de escrita, surgidas a partir dos anos oitenta, 

provocaram uma mudança significativa na conceptualização da composição escrita e 

vieram mostrar que a escrita é uma actividade “complexa e multidimensional que requer 

o desenvolvimento de diversos processos cognitivos (planificação, organização, 
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redacção e revisão) que intervêm no macroprocesso da composição” (Martín & Gallego, 

2001, p.77).  

A partir de vários estudos realizados no âmbito da psicologia cognitiva, alguns dos 

quais por nós referidos, foi possível compreender que a actividade mental que 

acompanha a escrita de um texto não se desenvolve de forma fixa e sequencial, mas 

antes em função de “condicionantes que as diferentes variáveis que definem uma 

determinada situação discursiva impõem ao escritor” (Mundó & Badía, 2001, p.325). 

Os modelos cognitivos reuniram um conjunto de pressupostos comuns que os distinguiu 

dos modelos de produto e dos modelos de etapas. Consideraram a escrita como um 

processo cognitivo, constituído por diversos subprocessos, organizados de forma 

hierárquica. Os processos estão interrelacionados, situando-se a diferentes níveis no 

contexto global do acto de escrita do texto, e têm um carácter interactivo, de forma a 

integrar a informação que vai sendo gerada, tanto no mesmo nível de processamento, 

como entre os diferentes níveis. 

Este enfoque no processo, que caracteriza os modelos cognitivos, valorizou, também, a 

influência e controlo que variáveis internas e externas têm no processo de composição 

escrita. De acordo com Martín e Gallego (2001, p.59), o facto de a escrita passar a ser 

considerada como uma “actividade flexível, recursiva e interactiva”, distinguiu-a da 

perspectiva dos modelos anteriores, sobretudo do modelo por etapas, onde era 

considerada como uma “actividade rígida que exige um processamento unidireccional e 

sequencial, com etapas independentes”. 

Cassany (2001) referiu, relativamente às teorias sobre o processo de composição, as 

formulações de Van Dijk (1978), estreitamente relacionadas com os estudos de 

linguística textual, e ainda os trabalhos de Shih (1986) que, não formulando 

propriamente uma teoria, renovam a distinção feita por Rohman (1965, citado por 

Cassany, 2001), relativamente às fases do processo de composição. 

Van Dijk (1978, citado por Cassany, 2001), no seu modelo de processamento de textos, 

integrado no enfoque cognitivo do processamento da informação, incluiu a 

compreensão escrita e a produção. Segundo Cassany (2001, p.122), aquele autor 



 
Desafios ao Desenvolvimento Profissional: do trabalho colaborativo ao nível da escola a um grupo sobre escrita 

 
 

85 
 

interessou-se, sobretudo, “pelos processos mentais das habilidades receptivas: a 

compreensão oral e escrita”, muito embora também tenha referido as “habilidades 

produtivas”, como um “conjunto de processos de reprodução, reconstrução e elaboração 

das informações já memorizadas”. Mata (2008, p.26) referiu que, neste modelo, “se 

abordam as operações mentais na codificação e descodificação da língua escrita”, 

embora tenha defendido que o modelo se centra mais “nos processos mentais 

implicados na compreensão da língua oral e escrita”. 

Van Dijk (1978, citado por Cassany, 2001) apresentou uma interessante concepção 

sobre os processos de produção de um texto porque estabeleceu uma relação íntima 

entre os processos receptivos e os produtivos, o que lhe permitiu a elaboração de 

modelos de compreensão e de produção semelhantes, com regras invertidas. Por outro 

lado, este autor deu relevo ao papel da criatividade e da reelaboração na composição 

escrita. Defendeu que a criatividade não é um acto isolado, mas que resulta do “produto 

da reelaboração de informações antigas procedentes de outros textos” (Cassany, 2001, 

p.123) e defendeu, também, que “a reelaboração dos conhecimentos acerca do mundo 

produz ideias originais” (Mata, 2008, p.27). Esta ideia não exclui a criatividade como 

momento de inspiração, mas este autor salientou, como principal fonte de informação de 

um escrevente, “o seu conhecimento do mundo, a sua memória, o conjunto de textos 

que escutou e que leu” (Cassany,2001, p.123). 

Um dos conceitos básicos da teoria de Van Dijk (1983, citado por Cassany, 2001, p.23) 

são as “macro regras” linguísticas de compreensão e de produção. Estas últimas, 

facultam o desenvolvimento de uma macroestrutura memorizada, que permite a 

elaboração de um novo texto e, de acordo com o autor, são três: juntar, particularizar e 

especificar. Van Dijk (1983, citado por Cassany, 2001) reformulou alguns pontos do seu 

modelo de processamento de texto, sendo que o mais importante foi a mudança do 

conceito de regras para o de estratégia, que considerou como operações cognitivas, com 

um maior grau de flexibilidade, e que ajudam o escrevente, de acordo com os seus 

interesses, a atingir um determinado objectivo. Desta forma, este modelo aproximou-se 

mais dos trabalhos de outros investigadores, como, por exemplo, de Flower e Hayes 

(1980). 
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Os trabalhos de Flower e Hayes (1980); Hayes e Flower (1980) e Hayes, Flower, 

Schriver, Stratman e Carey (1987) são considerados, na literatura sobre a temática da 

escrita, como clássicos, e puseram em evidência os processos que intervêm na escrita de 

textos, com controlo e supervisão consciente do escrevente. Deste modo, este último é 

colocado perante uma questão retórica, que diz respeito a questões como os 

destinatários, o tema da composição, os objectivos que pretende alcançar e algumas 

condições particulares da situação. Referir-nos-emos, de forma mais detalhada, a este 

modelo, quando nos referirmos aos processos que intervêm na composição escrita. 

Outro modelo integrado no enfoque cognitivo do processamento da informação (Mata, 

2008) é o modelo de integração de estádios paralelos. De acordo com este autor, este 

modelo foi elaborado por Beaugrande, em 1984, que concebeu a escrita como um 

processo “complexo, que se desenvolve na interacção entre estádios paralelos, de forma 

simultânea e independente, e está ligado a determinantes físicos, psicológicos e sociais, 

assim como às interacções entre eles” (Mata, 2008, p.27). Em virtude de estes estádios 

estarem activos, durante todo o processo de escrita, ocasiona uma grande sobrecarga e 

esforço, por parte do escritor, o que pode influenciar a qualidade dos textos.  

Beaugrande (1984, citado por Mata, 2008, p.27) descreveu os seguintes estádios: “1 – 

Determinação dos objectivos principais e secundários que se desejam conseguir no 

discurso; 2 – Génese das ideias, em função dos objectivos anteriores e do tema do texto; 

3 – Desenvolvimento e conexão das ideias geradas, de maneira que tenham certa 

coerência; 4 – Expressão, quer dizer, selecção léxica para expressar os conteúdos; 5 – 

Alienação de frases: organizar em blocos as unidades mínimas de significado (palavras), 

para formar frases ou orações; 6 – Alienação de sons e letras, para transmitir a 

mensagem em forma de símbolos”. 

Alguns autores tentaram comprovar empiricamente o modelo de Flower e Hayes (1980) 

e, com as suas investigações, trouxeram importantes contributos para o mesmo (Bereiter 

& Scardamalia, 1987; Scardamalia & Bereiter, 1986, 1992; Berninger & outros, 1991; 

Berninger, 1999, citados por Mata, 2008). 
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Não desenvolvemos, neste ponto do trabalho, os modelos de Bereiter e Scardamalia 

(1987), que estes autores denominaram de “dizer o conhecimento” e “transformar o 

conhecimento”, visto que lhes dedicamos uma maior atenção quando nos referimos aos 

processos que intervêm na composição escrita. 

 

3.2.4 – Os modelos contextuais ou ecológicos 

O modelo contextual ou ecológico não pode considerar-se, segundo Martín e Gallego 

(2001), uma alternativa aos modelos cognitivos, mas, antes, um complemento destes 

últimos. Defende o processo de escrita, não apenas como um processo individual, mas 

também como um processo “comunicativo e social que adquire pleno significado no 

contexto físico, social e cultural em que se desenvolve” (idem, p.61). Este modelo 

explicativo da escrita integra-se num enfoque mais recente – sociocognitivo – que 

valoriza a interacção social entre o escrevente e o leitor, e que se baseia na teoria de 

Vygotsky (1993), para quem o uso da língua tem uma origem social, na interacção com 

os outros. 

O desenvolvimento, nos últimos anos, de estudos literários e linguísticos, tem 

aumentado o interesse pelos aspectos sociais e culturais da língua (Mundó & Badía, 

2001).Várias disciplinas, entre as quais a pragmática, a sociolinguística e a análise do 

discurso, têm vindo a preocupar-se com a diversidade do uso linguístico, em relação 

com o contexto, o que permite afirmar que “texto e contexto são inseparáveis e 

determinam-se mutuamente” (idem, p.322).  

O contexto em que se desenvolve a composição escrita passou a ter, a partir deste 

enfoque ecológico e contextual, uma influência semelhante à atribuída, pelos defensores 

dos modelos cognitivos, aos processos subjectivos, desenvolvidos durante a tarefa de 

escrita. Para Gubern (1999, citado por Mata, 2008, p.19), “o objectivo deste enfoque é 

analisar o contexto real em que se desenvolve a aprendizagem e o ensino: a aula”. O 

termo “contexto”, aqui considerado, implica “a mediação do professor, as exigências do 

currículo e a interacção com os companheiros da aula” (ibidem). 
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Sabemos que, nos modelos cognitivos, mais especificamente no modelo de Flower e 

Hayes (1980), o contexto da tarefa é uma das três grandes unidades do processo global 

de produção escrita, juntamente com a memória a longo prazo do escritor e os processos 

cognitivos, implicados nessa mesma produção escrita. Neste modelo, o contexto surge 

como um elemento que consiste no conjunto de requisitos retóricos que o escrevente 

deve analisar para produzir o seu próprio texto (tema, audiência, motivação...). 

Por outro lado, nos modelos de natureza social e cultural, que Nystrand (1993, citado 

por Mundó & Badía, 2001, p.322) denomina de “sociocognitivos e construccionismo 

social”, a interacção entre o escritor e o leitor passaram a ocupar um lugar privilegiado, 

e Carvalho (1999, p.57, de acordo com Nystrand, 1982, 1986), defende que “escrever é, 

sobretudo, um acto que depende de um contexto particular”. Também Barbeiro (1999, 

p.69, de acordo com Vigner, 1982) refere, a propósito da perspectiva comunicativa do 

ensino-aprendizagem da expressão escrita, que “a atenção passou a incidir sobre os 

diversos factores implicados nessa comunicação (...) as condições materiais, 

psicológicas e sociais que regem o acto de escrever”. 

Nestes modelos, o processo de escrita vai depender da forma como o escrevente 

interpreta o contexto no qual se inscreve o discurso que produz. Esta interpretação está 

condicionada por factores culturais (diferenças culturais do meio familiar e do meio 

escolar), sociais (uso da língua no meio familiar e escolar) e pessoais (relação com a 

língua escrita, êxitos ou fracassos no processo de ensino-aprendizagem) (Mundó & 

Badía, 2001). 

Este enfoque ecológico, inserido na classificação feita por Martín e Gallego (2001) 

sobre os modelos explicativos da composição escrita, caracterizou esta última como 

uma actividade cognitiva e social, à qual é conferida uma nova dimensão que Camps e 

Castello (1996, citadas por Martín & Gallego, 2001, p.52) denominam de 

“contextualização e intenções comunicativas”. O processo de escrita passou, deste 

modo, a ser considerado “como um processo de diálogo, um processo de construção de 

significado (discurso), em diálogo com outros” (Mata, 2008, p.19). 
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No âmbito desta perspectiva ecológica, têm vindo a realizar-se várias investigações que 

se centraram na análise do significado atribuído, pelos escreventes, em diferentes 

contextos e, ainda, na compreensão da influência desses contextos na própria actividade 

de escrita (Martín & Gallego, 2001). Berninger (1999, citado por Mata, 2008, p.31) 

elaborou um modelo integrador, com base nos modelos de Hayes e Flower (1980) e de 

Bereiter e Scardamalia (1987), mas introduziu contributos de outros modelos: “o 

neurológico, como o de Luria, e o contextual”.  

Este modelo focalizou-se, fundamentalmente, na fase de produção de texto e destacou 

quatro grupos de variáveis que influenciam o produto final: “variáveis cognitivas; 

variáveis linguísticas; variáveis neuro-psicológicas e variáveis contextuais”. Nestas 

últimas, o autor incluiu, não só o professor, como mediador de aprendizagem, mas, 

também, a interacção entre pares e o clima de aula. A investigação deslocou-se, pois, de 

uma análise preferencialmente psicológica, para uma análise mais centrada na didáctica 

e, deste modo, a intervenção didáctica do professor, como mediador, num contexto 

significativo, passou a ser mais central nas propostas de investigação. 

A análise da literatura, que realizámos, sobre a temática da composição escrita, revelou 

que este não é um campo de investigação fácil, dada a sua natureza complexa e o seu 

carácter multidimensional. No entanto, as investigações têm avançado “no 

conhecimento e na prática profissional, para descrever, analisar, explicar e promover a 

aprendizagem da escrita” (Mata, 2008, p.34). 

Vários autores têm vindo a efectuar, periodicamente, revisões gerais de investigações já 

realizadas. Atendendo, preferencialmente, ao início do novo milénio, publicaram-se 

dois importantes manuais de investigação sobre a escrita, coordenados por diversos 

autores (MacArthur, Graham & Fitzgeraid, 2006; Smagorinsky, 2006, citados por Mata, 

2008), e, numa dessas obras estão incluídas investigações sobre as bases neurológicas 

da escrita, ”a partir de uma base rigorosamente científica” (Berninger & Win, 2006; 

Pugh, Frost, Sandak, Gillis, Moore, Jenner & Mencl, 2006, citados por Mata, 2008). 

Este autor cita, ainda, como autores representativos no campo da escrita, na actualidade, 

Carol Sue Englert e a sua equipa, Bernice Wong e a sua equipa, Ann Graves e Majorie 
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Montague, Michael Gerber e Robert Hall e Steve Graham e a sua equipa, e Instituições 

Universitárias que se destacam pela sua investigação, também neste campo: 

Universidade do Kansas e Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e a 

Universidade Simon Fraser, no Canadá (Mata, 2008). 

 

3.3 – Os processos que intervêm no sistema de escrita 

 

          3.3.1 – Bases neurológicas da escrita 

A actividade de escrita, sendo uma actividade cognitiva, revela complexidade e são 

várias as áreas do cérebro implicadas nesta tarefa. Há já alguns anos que estão 

localizadas zonas cerebrais relacionadas com a escrita, devido ao estudo de doentes com 

disgrafias como consequência de lesões cerebrais (Cuestos, 2009). 

O sistema cognitivo, onde se insere a actividade de escrita, juntamente com o sistema 

cerebral constituem um sistema interactivo, a nível interno, que interage com um 

sistema externo, que é o meio ambiente (Mata, 2008). Este autor considera que “para 

compreender os mecanismos da escrita (pelo menos na sua dimensão gráfica) é 

necessário conhecer o funcionamento cerebral” (idem, p.91). 

Os estudos pioneiros começaram no final do século XIX e, devido ao aparecimento de 

novas técnicas, foi possível obter imagens da actividade cerebral dos indivíduos, 

enquanto realizavam operações cognitivas concretas. Até esta altura, estudavam 

pacientes com problemas de escrita e, quando eles morriam, realizavam autópsia e 

analisavam o seu cérebro, para comprovar quais as zonas afectadas. Exner (1881, citado 

por Cuestos, 2009, p.49) “comprovou que que as lesões nas zonas posteriores da 

segunda circunvolução frontal esquerda produziam alterações na escrita manual”. 

Também Dejerine (1891, citado por Cuestos, 2009, p.49) ”comprovou que as lesões na 

circunvolução angular produziam alterações na ortografia”. 
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No entanto, os avanços que se consideram realmente importantes, sobre as bases 

neurológicas das actividades cognitivas, incluindo a escrita, são os estudos recentes de 

neuroimagem, que permitem observar a actividade cerebral de pessoas vivas, enquanto 

realizam qualquer actividade e que fornecem informação credível sobre as redes 

neuronais responsáveis pela escrita (Cuestos, 2009; Mata, 2008). Petrides, Alivasatos e 

Evans (1995, citados por Cuestos, 2009, p. 50) “comprovaram que a escrita ditada 

activava a zona temporal posterior esquerda e por isso concluíram que nesta área se 

encontrariam as redes responsáveis pelo processamento ortográfico (léxico ortográfico) 

”. Referiram, também, que em 2001, Menon e Desmond associaram a escrita manual a 

activações produzidas em determinadas áreas cerebrais (Petrides, Alivasatos & Evans, 

1995, citados por Cuestos, 2009). 

O estudo neurológico realizado sobre a escrita, considerado de maior complexidade, é, 

segundo Cuestos (2009, p.50), o estudo de Beeson e col. (2003), que verificou várias 

tarefas como “a escrita de palavras, a escrita de letras, desenho de círculos ou produção 

oral de palavras com o fim de poder especificar a área responsável de cada um dos 

subprocessos de escrita”. Concluíram que os componentes léxicos-semânticos da escrita 

(activação do significado e a ortografia) “dependem da zona posterior inferior do lóbulo 

temporal esquerdo” e os componentes periféricos e motores “dependem de redes 

neuronais que se estendem pelo sulco intraparietal, o lóbulo parietal superior, a zona 

dorso lateral e a área pré-motora” (Cuestos, 2009, p.50). 

Contrapondo, em parte, esta ideia, Mata (2008) defende que a investigação sobre as 

bases neurológicas da expressão escrita não teve, até ao momento, grande 

desenvolvimento. O conhecimento neurológico desta actividade provém, segundo este 

autor, “de duas fontes: das poucas investigações sobre a actividade de escrita e das 

inferências formuladas, aplicáveis à escrita, a partir dos dados obtidos na investigação 

sobre a leitura, dada a analogia entre leitura e escrita” (idem, p.92). O autor considera, 

ainda, que estas inferências devem, no entanto, submeter-se a provas de validação 

empírica. 

Com as técnicas de neuroimagem e, também, com os estudos com pacientes com 

agrafia, passou a ser possível precisar quais as áreas que intervêm em cada um dos 
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processos de escrita (Cuestos, 2009). Kellogg (2008, p.15) refere que as regiões do 

lóbulo frontal do cérebro “possivelmente são necessárias (1) para manter 

simultaneamente representações das ideias do autor, o texto como escrito, e a 

perspectiva de um leitor imaginário e (2) para coordenar interacções entre a 

planificação, a textualização e a revisão”. Algumas investigações debruçaram-se, pois, 

nos processos cognitivos básicos, relativos ao processo de produção de texto (Mata, 

2008). 

Podemos, deste modo, concluir que, para uma melhor compreensão do processo de 

composição escrita e dos seus subprocessos, teremos que atender ao conhecimento das 

bases neurológicas que intervêm em cada um dos processos e subprocessos, muito 

embora ainda estejam por investigar várias operações cognitivas implicadas na escrita. 

(Mata, 2008). Sabemos, contudo, que quando uma criança escreve, activa determinadas 

regiões cerebrais que “movimentam milhões de neurónios, agrupados em circuitos 

especializados” (idem, p.91). Estes dados permitem uma melhor compreensão da 

actividade de escrita e resultam de investigações em neurobiologia do desenvolvimento 

(Mata, 2008). 

Pensamos que os avanços na investigação sobre as bases neurológicas da escrita se irá 

revelar pertinente, sobretudo em casos de dificuldades de aprendizagem e permitirá 

actuar, a partir de estratégias adequadas. 

 

3.3.2 – O modelo de Flower e Hayes  

De entre os diferentes modelos explicativos do processo de composição escrita, 

anteriormente referidos, o modelo que tem proporcionado os conceitos e termos aceites 

pela maioria dos investigadores é o de Flower e Hayes (1980). A actualidade deste 

modelo cognitivo de escrita deve-se ao facto de ter em conta a complexidade do 

processo de escrita, as variações do mesmo, assim como os componentes e processos 

que se mantêm independentes do tipo de tarefa que possamos considerar. 
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Por outro lado, a revisão da literatura que efectuámos levou-nos a constatar que este 

modelo (Flower & Hayes, 1980; Hayes & Flower, 1980; Hayes et al., 1987; Hayes, 

1990, 1996; Hayes & Nash, 1996) tem permitido uma verdadeira reflexão sobre o acto 

de escrita, por parte de outros investigadores, e continua a orientar a própria 

investigação sobre a temática. 

Flower e Hayes (1980), através da análise de protocolos verbais ou de pensamentos em 

voz alta, de escritores experientes, durante um período de mais de dois anos, 

descreveram a escrita como uma actividade de resolução de problemas. A técnica de 

análise de protocolos foi a escolhida para identificar os processos de escrita, a par da sua 

utilização pelos psicólogos cognitivistas, como instrumento utilizado para identificar os 

processos psicológicos. 

Para estes autores, "um protocolo é uma descrição de actividades, ordenada no tempo, 

da qual um indivíduo se ocupa enquanto executa uma tarefa" (Flower & Hayes, 1980, 

p.3). Este instrumento permitiu captar a complexidade dos processos utilizados na 

escrita e o processo de solução utilizada pelos sujeitos nessa tarefa, fornecendo 

informação acrescida à simples resposta do sujeito ou à análise do resultado do 

processo. Hayes e Flower (1980, p.10) definiram, deste modo, as características do seu 

modelo de processo de escrita: 1 – “Identifica não apenas os subprocessos do processo 

de composição escrita, mas também a organização daqueles subprocessos. 2 - As mais 

pequenas variações na sua estrutura simples de controlo permitem-lhe descrever as 

diferenças individuais nos estilos de composição". 

Neste modelo (Fig. 3) destacam-se três grandes unidades ou elementos fundamentais, 

durante o processo global de produção escrita: o contexto da tarefa, a memória a longo 

prazo e a memória de trabalho. 
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Figura 3 - Modelo representativo do processo de escrita 
       (Adaptado de Flower & Hayes, 1980, p.11) 

 

 

O contexto da tarefa compreende os aspectos externos ao escritor e que lhe impõem 

"uma série de exigências e limitações que incidem na própria actividade de 

comunicação" (Martín & Gallego, 2001, p.62). Inclui, neste modelo, dois elementos 

fundamentais: a tarefa de escrita e o texto em produção ou produzido até ao momento. 

A tarefa de escrita diz respeito às condições externas que vão funcionar como 

orientação para a representação da tarefa de escrita, por parte do escritor. Esta 

representação inicial da tarefa revela-se de grande importância para o resultado final da 

mesma e não pode considerar-se uma actividade pontual, pois intervém, ao longo de 

todo o processo de escrita. Construir a representação da actividade de escrita "exige um 

elevado nível de controlo sobre o processo que permite ir regulando as decisões a tomar 

para que o texto produzido consiga o seu objectivo" (Mundó & Badia, 2001, p.326). 

Hayes (1990, p.242) comprovou, empiricamente, que existem diferenças relativamente 

à definição da tarefa e defendeu que "as diferenças no desempenho da escrita podem 
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resultar de diferenças na definição da tarefa", ou seja, "o que os escritores pensam que é 

suposto fazerem, mais do que de diferenças na capacidade para executar a tarefa”. 

Este autor considerou, também, que os grupos diferem, realmente, na forma como 

definem tarefas de escrita importantes e que, em alguns casos, as definições da tarefa 

são adaptáveis, ou seja, alguns desempenhos nas tarefas de escrita podem ser 

melhorados, se clarificarmos, ao escrevente, o que pretendemos que ele execute (Hayes, 

1990). 

Também Bereiter e Scardamalia (1987) descreveram diferenças na definição da tarefa e 

propuseram dois modelos gerais do processo de composição escrita: dizer o 

conhecimento e transformar o conhecimento. Desenvolveremos, mais à frente, estes 

dois modelos, quando nos referirmos à função epistémica da escrita e às diferenças mais 

frequentes observadas nos sujeitos, ao nível do desempenho na composição escrita. 

A tarefa de escrita, referida por Flower e Hayes (1980), no seu modelo, inclui, como 

aspectos significativos, o tema, a audiência e a motivação. Cassany (2001, p.149) 

considera a tarefa de escrita como "o problema retórico", ou seja, "o conjunto de 

circunstâncias que fazem com que nos púnhamos a escrever". A resposta a este 

"problema" consiste na expressão escrita do sujeito, que vai ter que analisar e avaliar os 

aspectos, já referidos, da tarefa de escrita, ou seja, atender ao tema, ao perfil da 

audiência para quem vai escrever, o tempo de que dispõe e os seus próprios objectivos e 

interesses. Cuestos (2009, p.130) defende que é necessário, sobretudo, “ensinar-lhes 

(alunos) a colocar-se no ponto de vista do leitor (dos seus textos), perguntando-lhes o 

que sabe o leitor sobre esse tema, o que é que queremos transmitir-lhe, etc.”. 

Relativamente ao outro elemento fundamental do contexto da tarefa, o texto produzido 

até ao momento, os autores definem-no como o texto que o escritor vai escrevendo, uma 

vez iniciada a tarefa. Este texto em produção é, não só o texto que o escritor escreve, 

mas também outros materiais que possam servir-lhe de recurso, nomeadamente 

rascunhos, resumos de fontes de informação e outros. Hayes e Flower (1980, p.12) 

consideram que este texto em produção é "uma parte muito importante do contexto da 

tarefa porque o escritor recorre a ele repetidamente durante o processo de composição". 
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Outro dos elementos fundamentais do modelo de Flower e Hayes (1980) é a memória a 

longo prazo do escritor (MLP), que consiste no espaço onde se podem encontrar 

armazenados os conhecimentos relativos ao tema que o escrevente pretende 

desenvolver, às características dos destinatários e aos planos de escrita ou esquemas que 

permitirão guiar o processo de produção. 

Os referidos autores consideraram três esquemas: esquema executivo, esquema de 

género e esquema de conteúdo. O primeiro diz respeito à necessidade de se fazer uma 

planificação geral da tarefa, onde se incluam os objectivos gerais e específicos. O 

esquema de género integra os elementos de coesão de um texto e as estruturas textuais, 

essenciais para o organizar. Por último, o esquema de conteúdo refere-se ao tipo de 

informação mais apropriado para o potencial destinatário e ao modo de tradução de 

determinadas ideias para que o texto se torne claro. 

O funcionamento da MLP reveste-se de dois aspectos interessantes. Por um lado, 

permite que o escritor, quando vai buscar informação de que necessita, não tenha que 

recordar todos os dados dessa informação, pois dispõe de uma "chave" que lhe permite 

retirar os conhecimentos concretos que pretende utilizar no seu texto. Por outro lado, a 

MLP tem uma estrutura interna própria, onde se mantém guardada a informação, da 

forma como foi gravada. Cabe ao escritor elaborar, de novo, a informação, de modo a 

adequá-la às exigências da situação de comunicação. Hayes e Flower (1980, p.11) 

defendem que a MLP influencia todos os processos da escrita e consideram que "o 

contexto da tarefa e a memória a longo prazo do escritor são o contexto no qual o 

modelo opera". 

Bereiter e Scardamalia (1987), a partir das suas investigações, identificaram dois tipos 

de conhecimento, relativos à memória a longo prazo: o conhecimento dos conteúdos, ou 

seja, o tema do texto, e o conhecimento dos processos do discurso como, por exemplo, o 

conhecimento metalinguístico das estruturas dos diferentes tipos textuais. A MLP 

funciona, para o escritor, como um recurso interno, e a sua utilização não se efectiva, 

apenas, no início da tarefa de escrita, mas durante todo o processo. A qualidade final do 

texto está directamente relacionada com o conhecimento dos conteúdos e o 
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conhecimento do discurso revelados pelo escritor (Bereiter & Scardamalia, 1987; Hayes 

& Nash, 1996). 

O terceiro elemento fundamental deste modelo cognitivo de escrita diz respeito à 

memória de trabalho que interage com os outros dois: o contexto da tarefa e a memória 

a longo prazo. É na memória de trabalho que se centra a actividade principal da tarefa 

de escrita, onde se produzem três processos fundamentais: planificação, redacção e 

revisão. Estes três processos interagem de uma forma não sequencial, "não são etapas 

compactas e indivisíveis que actuam apenas num ponto da composição" (Cassany, 2001, 

p.155), ou seja, o processo de revisão, por exemplo, não é inerente ao produto final, mas 

pode actuar em qualquer momento e pode ocasionar uma nova planificação e redacção. 

Para Hayes e Flower (1980, p.17), a função do processo de planificação é "recuperar 

informação do contexto da tarefa e da memória a longo prazo e usá-la para atingir os 

objectivos e para estabelecer um plano de escrita para guiar a produção de um texto que 

irá ao encontro desses objectivos". 

O processo de planificação, neste modelo, compreende três subprocessos: geração de 

ideias, organização das ideias e estabelecimento de objectivos. Estes três subprocessos 

interagem e surgem em qualquer momento da tarefa de escrita. Martín e Gallego (2001, 

p.63) referem os subprocessos da planificação como "problemas básicos" com os quais 

o escritor se confronta. Relativamente à geração de ideias, defendem que os planos que 

o escritor selecciona podem ser "procedimentais ou de conteúdo específico" (idem, p. 

64). Os primeiros dizem respeito ao modo como os escritores executam o processo, a 

partir de determinadas prioridades, e os segundos, de conteúdo específico, integram um 

conjunto de procedimentos que vão permitir a geração e/ou recuperação de informação 

na MLP e no contexto da tarefa. 

De acordo com Hayes e Nash (1996, p.29), planificar "é uma espécie de reflexão 

preparatória" e consideram que existem dois tipos de reflexão: uma sobre os meios para 

atingir os objectivos e outra sobre a especificação do objectivo da sua acção. Estes dois 

autores consideram também que, na escrita de um texto, podem utilizar-se três métodos 

diferentes de planificação: por abstracção, por analogia e por modelagem. 
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Relativamente ao primeiro método, defendem que o escritor, ao planificar por 

abstracção, apenas tem em atenção “alguns aspectos do problema, habitualmente, os 

aspectos mais importantes ou críticos " (Hayes & Nash, 1996, p.34). Este método de 

planificação é utilizado, com frequência, sempre que o escritor pensa nas ideias que vai 

incluir no seu texto e quando tenta organizar essas mesmas ideias. Na planificação por 

analogia, o escritor, ao construir um plano para o seu texto, baseia-se numa planificação 

que tenha efectuado anteriormente. Os autores defendem que, nalguns casos, "o acto de 

representação de uma tarefa faz-nos lembrar outra tarefa semelhante que já tenha sido 

realizada" (idem, p.35).  

Por último, Hayes e Nash (1996, p.37) consideram que a planificação por modelagem é 

usada, com frequência, pelos escritores, "no processo de composição de frases", já que 

elaboram mentalmente as frases antes de as transcreverem. Este método permite ao 

escritor menor esforço do que aquele que realiza com a linguagem escrita sem, 

necessariamente, "reduzir a sua complexidade" (idem, p.36).  

No modelo cognitivo de escrita de Hayes e Flower (1980), no subprocesso da 

planificação considerado como geração de ideias, o escritor realiza uma procura 

sistemática de informação na MLP e, eventualmente, pode consultar fontes de 

informação externas, tendo como preocupação os objectivos que pretende atingir e as 

características da audiência. A informação conceptual é, para Cuestos (2009, p.121) 

extremamente importante porque “não se pode pedir a uma criança que escreva sobre 

algo que não conhece”. 

Este subprocesso supõe o desenvolvimento das ideias e dos conteúdos que virão a ser 

incluídos no texto, e actua em todas as partes do processo de escrita. Este facto pode 

originar alguma alteração nos objectivos fixados, caso venham a surgir novas ideias, 

inicialmente imprevistas. De acordo com Cassany (2001), as ideias geradas podem 

emergir de uma forma completa e estruturada ou, noutros casos, serem ideias soltas e, 

por vezes, contraditórias. 

A organização das ideias, outro dos subprocessos considerados na planificação, tem 

como função estruturar as informações, de forma coerente, de acordo com os objectivos 
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delineados e com as necessidades da situação de comunicação. Hayes e Flower (1980, 

p.14) definem a função de organização das ideias como um processo que permite 

"seleccionar os materiais mais úteis recuperados pelo processo de geração de ideias e 

organizá-los num plano escrito". Para organizar as ideias, o escritor tem que ter em 

conta as características da audiência e as convenções próprias da linguagem escrita. A 

informação é estruturada, de acordo com o conhecimento que o escritor tem das 

estruturas textuais. Este deve preocupar-se, não apenas com a organização das frases, 

mas, também, com a hierarquização das ideias e com a organização global do texto, 

adoptando a estrutura mais adequada ao texto que pretende escrever. 

O estabelecimento de objectivos é, segundo Cassany (2001), o subprocesso do modelo 

de Flower e Hayes menos estudado, muito embora este facto não lhe retire importância. 

Os objectivos constituem, normalmente, uma preparação prévia para a escrita, mas 

também podem surgir no decurso da mesma. Por exemplo, no processo de redacção do 

texto, o escritor pode rever e ajustar os seus objectivos, à medida que vai reunindo mais 

informação sobre o tema e vai dando forma ao seu texto. 

Este subprocesso exige, da parte do escritor, o desenvolvimento de planos cujo papel 

consiste em "controlar o carácter recursivo entre umas actividades e outras, 

estabelecendo objectivos ou propósitos que sirvam de critério para avaliar e controlar o 

seu trabalho" (Martín & Gallego, 2001, p.64). Um aspecto importante a considerar neste 

subprocesso é que permite ao escritor criar e estabelecer livremente os objectivos, de 

acordo com a sua vontade. 

Muitas vezes, os objectivos são criados, desenvolvidos e revistos, da mesma forma que 

os demais elementos do processo, mas, outras vezes, o escritor vai aproveitar objectivos 

que tem gravados na memória a longo prazo e que se adequam ao texto que pretende 

escrever. Segundo Hayes e Flower (1980, p.15) "o processo de estabelecimento de 

objectivos identifica e acumula critérios para usar mais tarde na edição”. Na realidade, 

neste último processo, o escritor vai avaliar os materiais, de acordo com os objectivos 

de escrita que estabeleceu. 
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A redacção é outro dos processos fundamentais considerado no modelo que temos 

vindo a explicitar. Para Hayes e Flower (ibidem), "a função do processo de redacção é 

trazer material da memória sob a orientação do plano de escrita e transformá-lo em 

frases escritas aceitáveis". É, portanto, um processo dirigido pelos planos de escrita, 

onde o escritor tenta transformar a informação relevante armazenada na memória, numa 

forma linguística concreta que é o texto escrito.  

Segundo Citoler (1996, p.152), a redacção consiste em "converter as ideias em palavras 

escritas" e Cassany (2001, p.152) refere-se a este processo como algo que "expressa, 

traduz e transforma (...) representações abstractas numa só sequência linear de 

linguagem escrita". Ao transformar as próprias ideias em texto escrito, o escritor 

necessita de "aceder à memória semântica, escolher o vocabulário adequado às ideias, 

colocar as palavras em frases e lê-las enquanto escreve" (Bruning, Schraw & Ronning, 

2002, p.384). 

O processo de redacção inclui a actividade motriz do escritor, a recuperação dos 

elementos léxicos e sintácticos, a integração dos componentes semânticos e, ainda, os 

aspectos formais da escrita (Citoler, 1996). O escritor depara-se, no processo de 

redacção, com um conjunto de factores, de nível grafomotor, linguístico, textual e 

contextual, que podem ocasionar constrangimentos no processo. A este propósito, 

Hayes (1990) defende que, muitas vezes, as discussões sobre os textos se prendem com 

características linguísticas e retóricas, tendendo a esquecer as características visuais e 

espaciais, que também constituem um factor importante a considerar no processo de 

redacção. O mesmo autor afirma que, estudos realizados (Haas & Hayes, 1986), acerca 

dos aspectos espaciais do texto, indicam que o escritor "representa o texto 

espacialmente e linguisticamente, e que os factores espaciais e linguísticos estão 

envolvidos naquilo que os escritores chamam de "dar sentido ao texto" (Hayes, 1990, 

p.249). 

No processo de redacção, o escritor vai tentar produzir um texto, consequente com um 

plano previamente estabelecido, mas este facto não invalida que volte à operação de 

planificação, enquanto transforma as suas ideias em texto escrito, ao mesmo tempo que 

revê e comprova se atingiu os objectivos propostos. De acordo com Bruning, Schraw e 
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Ronning (2002, p.385, de acordo com McCutchen, 1996), assim como a planificação, "a 

redacção pode exercer pressão na capacidade de memória de trabalho do escritor", o que 

permite concluir o elevado grau de interactividade entre os diferentes processos. 

O outro processo cognitivo implicado na composição escrita é o processo de revisão, 

cuja função é "melhorar a qualidade do texto escrito" (Hayes & Flower, 1980, p.16). 

Este processo produz-se na memória de trabalho e o escritor decide, conscientemente, 

voltar a ler o que escreveu anteriormente, de acordo com os seus critérios internos do 

que considera ser um texto bem escrito. A revisão do texto inclui, não apenas as ideias e 

as frases que se escreveram, mas também a planificação e os objectivos que se 

elaboraram mentalmente. 

Este processo compõe-se de dois subprocessos: avaliação e reformulação. No primeiro, 

o escritor avalia o texto que escreveu e julga da sua qualidade. Comprova se o texto 

corresponde ao que tinha pensado, à audiência à qual se destina, etc.. Identifica os 

problemas e o seu propósito é "detectar e corrigir incorrecções nas convenções da 

escrita e incorrecções de sentido e avaliar os materiais em relação aos objectivos de 

escrita" (Hayes & Flower, 1980, p.16). No subprocesso de reformulação, o escritor 

reescreve e reestrutura o texto, de acordo com a sua experiência. Modifica alguns 

aspectos do texto escrito ou da planificação realizada, de acordo com critérios próprios. 

A reformulação pode levar à reescrita do texto, incorporando ou suprimindo algumas 

partes. 

Relativamente aos processos cognitivos inerentes ao processo de revisão, Hayes, Flower 

et al. (1987) referem quatro pontos. Em primeiro lugar defendem que existem grandes 

diferenças na forma como os escritores fazem a revisão dos seus textos. Estas diferenças 

dizem respeito à quantidade de tempo dedicada à revisão e, de acordo com esta ideia, 

concluíram que "quanto mais experiente é o escritor, maior é a proporção do tempo de 

escrita que o escritor passará na revisão" (idem, p.177). 

Outro ponto que salientam, diz respeito ao facto de os escritores experientes estarem 

mais atentos a problemas mais globais da revisão do que os escritores inexperientes. Os 

autores referem resultados de várias investigações (Stallard, 1974; Bridwell, 1980; 
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Beach, 1976; Sommers, 1980; Faigley & White, 1981) que sugerem que os escritores 

mais experientes "definem a tarefa de revisão como sendo mais global e mais focalizada 

no significado e na audiência do que os inexperientes" (Hayes, Flower et al.,1987, p. 

177). 

O terceiro ponto referido por Hayes, Flower et al. (1987) refere a maior dificuldade do 

escritor em rever o seu próprio texto do que em rever o texto de outrem. Bartlett (1981, 

citada pelos autores, 1987) comparou o processo de revisão em estudantes quando 

reviam o seu próprio texto ou o texto de outros escritores e concluiu que esses 

estudantes, ao reverem o texto de outros, conseguiam detectar maior número de erros. 

Esta constatação deve-se ao facto de "o conhecimento das suas próprias intenções como 

escritores aparentemente torna-lhes mais difícil detectar referências a faltas nos seus 

próprios textos" (Hayes, Flower et al., 1987, p. 178). 

O quarto ponto prende-se com a ideia de que "detectar e resolver problemas parecem ser 

capacidades distintas" (Hayes, Flower et al., 1987, p.178). Estes autores (1987, citando 

Bereiter e Scardamalia, 1983) concluíram que "a capacidade para detectar problemas e a 

capacidade para os resolver, uma vez que são detectados, actuam independentemente, 

limitando a capacidade dos estudantes para rever" (ibidem). 

Acerca do processo de revisão, Hayes, Flower et al., (1987, de acordo com Bereiter & 

Scardamalia, 1983) defenderam que os escritores, durante o processo de escrita, revelam 

dois tipos de representação mental: a representação do texto escrito e a do texto 

prometido. Muitos outros investigadores sugeriram que esta incoerência entre a intenção 

e a execução eram a condição inicial para se optar pela revisão do texto. Hayes, Flower 

et al. (1987) defenderam, a este propósito, que esta dissonância entre intenção e 

execução não justifica todos os fenómenos que observaram no processo de revisão e 

pensam que o escritor pode avaliar vários aspectos neste processo. Pode avaliar o texto 

a partir de critérios de textos como tipos de discurso, gramática e clareza; pode, como 

revisor do próprio texto, avaliar a intenção que o moveu como escritor e pode, ainda, 

avaliar o plano, a partir de critérios que pensa que o plano devia ter. Os autores 

defenderam que a utilização deste último aspecto é o que permite uma revisão de 
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melhor qualidade, ou seja, uma "melhor avaliação dos planos respeitando os objectivos 

gerais do escritor" (idem, p.180). 

Os subprocessos de avaliação e reformulação que temos vindo a analisar, tal como o 

subprocesso de geração de ideias, podem ocorrer em qualquer momento da composição 

escrita e podem interromper os restantes processos. Como defendem Bruning, Schraw e 

Ronning (2002, p.387), "o que se escreve é linear mas não o são os processos de 

escrita", ou seja, o escritor não passa da planificação à redacção e, por fim, à revisão, 

seguindo uma progressão ordenada, mas volta atrás e avança, de uma forma recursiva, 

através dos vários subprocessos da escrita. 

O modo interactivo como se desenvolvem estes processos tem que ver com um sistema 

activo de controlo metacognitivo que permite ao escritor controlar a actividade 

cognitiva, durante o processo de composição escrita (Hayes & Flower, 1980). A função 

deste sistema de controlo permite ao escritor, não só controlar o seu processo de escrita, 

mas também regular a intervenção de todos os processos e subprocessos. Deste modo, 

torna-se possível, ao escritor, determinar o tempo dedicado a cada processo ou 

subprocesso, assim como interromper qualquer um deles, sempre que ache conveniente. 

Esta capacidade de controlar o processo de composição escrita varia de escritor para 

escritor e, sobretudo nos escritores mais inexperientes, pode justificar algumas 

dificuldades no desempenho das tarefas de escrita de textos. 

Acerca da estrutura deste sistema de controlo, Hayes e Flower (1980, p.19) elaboraram 

três observações: defenderam que "os processos de avaliação e de geração de ideias 

podem interromper outros processos"; que "a intuição do escritor e a persistência das 

suas acções sugere que os processos de escrita são controlados por objectivos" e, 

finalmente, que "as diferenças individuais no estabelecimento de objectivos reflectem 

diferenças individuais importantes no estilo de escrita". Os mesmos autores compararam 

o seu modelo com um "protocolo de escrita" (idem, p.20, no qual o escritor, ao escrever 

o seu texto, sugere o modo como deve ser conduzido o processo de escrita e as 

mudanças entre processos e subprocessos. 
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O modelo proposto por Flower e Hayes (1980), que temos vindo a analisar, faz uma 

descrição detalhada, quer das estratégias que se utilizam para redigir (planificar, reler as 

partes do texto, rever o texto, etc.), quer das operações intelectuais que estão implicadas 

na composição escrita (memória a longo prazo, formulação de objectivos, etc.). Apesar 

de existirem outros modelos de orientação cognitiva, este modelo de Flower e Hayes 

(1980) é, ainda hoje, uma referência, e pode considerar-se como “um protomodelo, 

progressivamente aperfeiçoado” (Flower, Hayes, Carey, Schriver & Stratman, 1986; 

Hayes, 1996, citados por Mata, 2008, p.20). 

Pensamos que este modelo descreve, com precisão, o processo da composição escrita, 

muito embora concordemos com Nystrand (1982, 1986, citado por Carvalho, 1999, 

p.57) quando põe em causa o acto de escrita apenas como um conjunto de mecanismos 

de nível cognitivo, e defende “o acto de escrita como algo socialmente contextualizado 

e condicionado por factores externos ao indivíduo”. Para Cuestos (2009, p.8), os 

processos que ocorrem durante a escrita são “ arquitectura funcional do sistema de 

escrita”. 

 

3.3.3 – Os modelos de Bereiter e Scardamalia  

As concepções sobre a escrita foram sofrendo alterações, a partir de numerosos 

trabalhos empíricos, e a ênfase na função comunicativa e na diversidade de contextos de 

escrita deu lugar a um interesse crescente sobre o papel da escrita na aprendizagem, 

mais propriamente no reconhecimento da sua função epistémica (Miras, 2000). 

 Flower e Hayes (1983, citados por Citoler, 1996; Jorba, Goméz & Prat, 2000) 

defenderam que escrever um texto não tem apenas como função a comunicação, mas 

que também pode servir para a elaboração do próprio conhecimento. Esta ideia estava já 

presente na mente de alguns investigadores, mas foram estes autores que, através da 

análise do modo como o escritor planifica o texto e vai alterando os seus objectivos, 

puderam observar actos de aprendizagem em acção. É esta aprendizagem que permite 

ao escritor ir reformulando os objectivos iniciais, ou seja, a partir da escrita são 

elaborados conhecimentos mais complexos ou novos conhecimentos, que vão permitir a 
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substituição dos objectivos iniciais. Figueiredo (1994, p.158) considerou que “saber 

escrever é uma actividade cognitiva e metacognitiva tão complexa que dificilmente 

dispensa o domínio de um saber-fazer específico e de saberes conscientes e 

aprofundados”. 

A composição de um texto, assumindo a sua função epistémica, permite ao escritor 

dialogar consigo próprio e, no esforço de exprimir os conhecimentos, estes 

transformam-se, estabelecendo-se novas relações entre eles. Miras (2000, p.67, de 

acordo com Emig, 1977; Olson, 1977; Applebee, 1984) concordou que a função 

epistémica faz referência ao uso da escrita “como instrumento de tomada de consciência 

e de auto-regulação intelectual e, em última análise, como instrumento para o 

desenvolvimento e a construção do próprio pensamento”. 

 Neste sentido, a composição escrita e os processos e subprocessos que o escritor utiliza 

para compor o seu texto, podem favorecer aprendizagens que resultam num melhor 

conhecimento de nós próprios e da realidade que nos envolve. Barbeiro (2001, p. 102) 

sustentou que, no acto de escrita, o conhecimento “adquire frequentemente formulações 

linguísticas novas” e que “é o próprio sujeito e o seu conhecimento que vão testando 

novos rumos, transformando-se”. 

Bereiter e Scardamalia (1987), autores que, a par dos anteriormente citados 

contribuíram significativamente, para o conhecimento dos processos de composição 

escrita, defendem que a função epistémica não é inerente ao facto de escrever, muito 

embora Bereiter (1980, p.87) tenha acentuado que a escrita “provavelmente sempre teve 

uma função epistémica na medida em que o nosso conhecimento se modifica no 

processo de escrita”. Estes autores realizaram investigações, com o objectivo de analisar 

as diferenças entre escritores imaturos e experientes, e concluíram que a diferença mais 

notória tinha que ver com a maneira como o conhecimento actuava no processo de 

composição e no que, posteriormente, sucedia a esse conhecimento. 

A partir destas investigações, propuseram dois modelos de escrita: dizer o 

conhecimento, que consideram como “um modelo que torna a escrita bastante natural” e 

transformar o conhecimento, que “torna a escrita uma tarefa que começa a crescer em 
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complexidade para desafiar a competência de expansão do escritor” (Bereiter & 

Scardamalia, 1987, p.5). 

No primeiro modelo, “dizer o conhecimento”, o escritor escreve o seu texto, a partir de 

um tópico e de um determinado género literário (narração, descrição, etc.). Não precisa 

de um plano de escrita para escrever um texto com coerência, pois as frases apenas têm 

relação com o tema, não sendo evidente inter-relação entre as ideias. Neste modelo de 

escrita, o processo de revisão é inexistente e, se ocorre, é superficial, limitando-se a 

aspectos de ortografia e vocabulário, esquecendo a revisão ao nível das ideias, coerência 

e organização. Este procedimento não invalida a produção de um texto formalmente 

correcto e coerente. 

Os autores defendem que “é possível escrever bem ou mal seguindo qualquer dos 

modelos” (Bereiter & Scardamalia, 1987, p.5). Apenas realçam as limitações que o 

modelo “dizer o conhecimento” representa, no funcionamento mental do escritor, pois 

não supõe qualquer avanço nos conhecimentos deste último. O processo de escrita 

termina quando o escritor não consegue recuperar mais informação sobre o tema que 

orientou a sua escrita. Para Bereiter e Scardamalia (1987), de acordo com estes 

pressupostos, este modelo não cumpre a função epistémica da composição escrita. 

No segundo modelo, “transformar o conhecimento”, existe uma tensão dialéctica entre 

aquilo que o escritor pretende escrever e o modo que considera mais adequado para o 

fazer, de acordo com a situação de comunicação. No primeiro pólo da tensão incluem-se 

as crenças e os conhecimentos do escritor, sobre o conteúdo do texto, e, no segundo 

pólo desta tensão, estão os conhecimentos sobre a estrutura formal do discurso, os tipos 

de textos, a audiência e os objectivos traçados. Neste modelo, a representação da 

actividade de escrita é muito mais elaborada e cumpre-se a função epistémica da escrita, 

na medida em que o escritor combina elementos para produzir novas ideias, e a escrita 

torna-se “não apenas um produto do pensamento mas uma parte integral do 

pensamento” (Bereiter, 1980, p.88). 

De acordo com Miras (2000), este modelo proposto por Bereiter e Scardamalia (1987), 

embora integre elementos do modelo de Flower e Hayes (1980), permite ir um pouco 
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mais além na caracterização dos processos psicológicos do acto da escrita. A definição 

dos dois pólos de tensão, que se geram no escritor, e a sua caracterização, em termos de 

mudança, resultante da tensão dialéctica, superam, de certo modo, a conceptualização 

do papel da memória a longo prazo e do contexto de produção do modelo de Flower e 

Hayes (1980). 

Por outro lado, este último modelo de Bereiter e Scardamalia (1987) permite explicar 

melhor o carácter recursivo dos processos implicados na escrita, na medida em que, no 

modelo “transformar o conhecimento”, realça a inter-relação e o processo dialéctico 

existentes entre os dois pólos de tensão que o escritor desenvolve na escrita do texto. 

Outra questão que se coloca, relativamente à função epistémica da escrita, é o facto de 

não haver consenso, entre os investigadores, sobre se esta função se pode considerar 

intrínseca ao próprio escritor ou se, pelo contrário, como defendem Bereiter e 

Scardamalia (1987), é um objectivo a alcançar e a desenvolver pelo escritor. Ao 

defender a função epistémica da escrita, como intrínseca ao próprio escritor, torna-se 

evidente que o processo de escrita se consubstancia num diálogo mental entre o escritor 

e o possível destinatário do seu texto, o que permite a reformulação de algumas ideias e 

a modificação do seu ponto de vista. 

Bereiter e Scardamalia (1985, citados por Miras, 2000) destacaram, por outro lado, e a 

partir das suas investigações realizadas através de protocolos de pensamento em voz alta 

com escritores experientes, que a função epistémica da escrita não pode ser considerada 

como uma função intrínseca ao próprio escritor. Mesmo no caso de escritores 

experientes que escrevam, com um determinado nível de competência, textos com 

alguma complexidade e nível formal, esta produção pode resultar de um “processo 

linear e não reflexivo” (Miras, 2000, p.75), ou seja, integrado no modelo “dizer o 

conhecimento”, que não pressupõe a existência da função epistémica. Este dado, para os 

autores acima citados, justifica a sua posição, relativamente ao facto de esta função não 

ser uma consequência inerente à capacidade de produzir textos com um certo nível de 

competência. 
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Miras (2000, citando Boscolo, 1995) realça o facto de o conceito de escritor experiente 

poder ter dois aspectos a realçar. Por um lado, considerando a escrita como uma 

actividade comunicativa, o escritor experiente pode ser um escritor estratégico, que tem 

em vista, preferencialmente, a audiência do seu texto. Por outro lado, ao considerar a 

escrita como um instrumento de aprendizagem, o escritor experiente é aquele que 

escreve, não só para os outros, mas também para si próprio e, ao fazê-lo, transforma o 

seu conhecimento. 

 

3.3.4 – O modelo de Hayes  

Em 1996, Hayes actualizou o modelo de Flower e Hayes (1980) e este novo modelo 

passou a integrar aspectos socioculturais, cognitivos e emocionais (Fig. 4). Este autor 

considera, como componentes fundamentais deste modelo, o contexto da tarefa e o 

indivíduo. Como alterações principais ao modelo inicial, propõe a incorporação da 

memória de trabalho num lugar central do modelo, a inclusão de elementos 

motivacionais e de formas viso espaciais de escrita e, ainda, a reformulação dos 

processos cognitivos básicos (Hayes, 1996). 
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Figura 4 – Modelo da composição escrita (Hayes, 1996) 
       (Adaptado de Hayes, 1996, p. 4) 

 

 

Nesta nova proposta de modelo da composição escrita, Hayes (1996) destacou, no 

contexto da tarefa, os contextos social e físico. A este propósito, defendeu que “a escrita 

é um acto comunicativo que requer um contexto social e um meio” (Hayes, 1996, p.5). 

O contexto social compreende a audiência e os colaboradores, e o autor considerou que, 

estes últimos, resultam da influência que exerce, na escrita individual, a cooperação 

entre vários autores. Esta cooperação manifesta-se no género textual que o escritor 

escolhe para a sua escrita e na construção frásica que, muitas vezes, já foi utilizada, 

anteriormente, por outros escritores. 
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O contexto físico prende-se com o texto produzido até ao momento, aspecto que estava 

já presente no anterior modelo e, ainda, o meio de composição. Hayes (1996) referiu a 

importância crescente que o meio de composição foi tendo, no âmbito do contexto da 

tarefa, desde a concepção do modelo anterior, em 1980. Apresentou alguns estudos 

(Gould & Grischowsky, 1984; Haas & Hayes, 1986; Haas 1987; Kaufer, Hayes & 

Flower, 1986) que indicam que “os processos de escrita são influenciados, e algumas 

vezes fortemente influenciados, pelo próprio meio de escrita” (Hayes, 1996, p.7). Este 

meio de escrita inclui, não só o contexto de produção, ou seja, o meio físico, mas 

também os instrumentos de composição, nomeadamente, lápis e papel, computador e 

programas. 

Relativamente ao outro componente fundamental deste novo modelo, Hayes (1996) 

referiu o próprio escritor, o sujeito, e destaca os componentes afectivos, cognitivos e 

conceptuais que, de acordo com Cassany (1999, p.60), “mantêm um notável paralelismo 

com os planos ou eixos da aprendizagem: valores, destrezas e conceitos”. Neste 

segundo componente do modelo, Hayes (1996) considerou: a memória de trabalho, a 

motivação e o afecto, os processos cognitivos e a memória a longo prazo. 

A memória de trabalho tem, neste novo modelo, um papel de maior relevo na actividade 

de escrita e, de acordo com Hayes (1996, p.8), “todos os processos têm acesso à 

memória de trabalho e levam a cabo todas as actividades não-automatizadas na memória 

de trabalho”. O autor descreveu a memória de trabalho como funcionando com três 

memórias específicas: a memória fonológica, que permite ao escritor ir repetindo, 

interiormente, os dados que devem ser retidos, a memória viso espacial, ou seja, a 

monitorização da posição dos alvos visuais e auditivos e a memória semântica. 

A inclusão do componente motivador e emocional resulta da influência de vários 

estudos (Dweck, 1986; Hayes, Schriver, Hill & Hatch, 1990; Palquist & Young, 1992, 

entre outros, citados por Hayes, 1996), que comprovaram a influência das crenças ou 

valores que o escritor tem sobre a escrita e que condicionam o acto de composição. 

Neste componente, o autor incluiu: a formulação de objectivos, que no modelo de 1980 

estava situada na planificação; as predisposições, ou seja, o interesse e a motivação 

sentidas pelo escritor, no acto de escrita; as crenças e as atitudes do escritor face à tarefa 
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de composição de textos e, ainda, o cálculo custo / benefício, através do qual o escritor 

decide o esforço que será necessário utilizar para obter um determinado benefício. 

Santana (2007, p.47, citando Hayes, 1998) afirma que Hayes, ao incorporar no seu 

modelo a motivação na actividade de composição, “problematiza a eficácia do 

cognitivismo na análise da complexidade do comportamento humano, centrada nos 

processos de processamento da informação, como uma abordagem demasiado 

redutora”. 

Relativamente à memória a longo prazo, Hayes (1996) sublinhou a importância da 

acumulação de informação armazenada, no desempenho da habilidade de escrita, e 

considera este componente como um “armazém”, no qual o escritor guarda 

conhecimentos relativos ao tema audiência, dados linguísticos e de géneros. No que diz 

respeito ao modelo anterior (Flower & Hayes, 1980), este novo modelo especifica os 

conhecimentos linguísticos e de géneros e, ainda, os esquemas de tarefas, que permitem 

a informação relativa à execução de tarefas particulares, nomeadamente leitura de 

gráficos e escrita de cartas de negócios, entre outras. A propósito destes conhecimentos, 

Mata (2008, p.22) considerou que “a prática continuada permite ao escritor adquirir 

conhecimentos úteis para escrever, tais como estratégias mais efectivas, critérios mais 

ajustados para avaliar o texto e habilidade com determinados géneros discursivos”. 

Por fim, os processos cognitivos são reorganizados, neste modelo, como “denominações 

e marcas conceptuais mais amplas, com o fim de relacionar os processos específicos da 

composição com os de outras actividades intelectuais” (Cassany, 1999, p.62). 

 Hayes (1996) propôs, como processos cognitivos: a interpretação textual, a reflexão e a 

textualização. O primeiro define-o como “a função que cria as representações internas 

de inputs linguísticos e gráficos” (Hayes, 1996, p.13). Estas representações podem ser 

orais, escritas, gráficas e não-verbais, neste último caso relativas à observação da 

realidade. O autor acentua a leitura como um processo importante na escrita de textos. A 

qualidade do texto, vai depender da capacidade do escritor para ler, de acordo com três 

funções: compreender, definir a tarefa de escrita e rever. No modelo inicial (Flower & 

Hayes, 1980), esta função reduzia-se ao processo de revisão. 
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Estudos de Hayes et al. (1987, citados em Hayes, 1996, p.13), relativos ao processo de 

revisão com adultos experientes e inexperientes, conduziram à formulação de um 

modelo de revisão, o qual não analisaremos, por ter como objectivo a detecção e 

diagnóstico de problemas de escrita, o que não constitui um dado relevante para a nossa 

investigação. 

A reflexão, enquanto processo cognitivo, opera apenas com representações internas, e 

consiste no desenvolvimento de novas representações, a partir das existentes. 

Relativamente à reflexão, o autor distingue três processos básicos: “a resolução de 

problemas, a tomada de decisões e a inferência.” (Hayes, 1996, p.13). O primeiro 

consiste em elaborar, mentalmente, uma sequência, que permita resolver situações que 

não se encontrem, ainda, automatizadas, ou seja, quando o escritor não tem um esquema 

da tarefa, na memória a longo prazo; a segunda resulta, também, do facto de não existir 

automatização e o escritor ter de avaliar as opções possíveis e decidir-se pela que julga 

adequada; a inferência, por outro lado, permite construir mais informações a partir de 

outras já conhecidas (Hayes, 1996). 

A reflexão “analisa, decompõe, transforma, refunde ou elabora as representações 

apoiadas em inputs externos para criar novas versões que podem gerar produtos de 

saída” (Cassany, 1999, p.62). A planificação, que Flower e Hayes (1980) consideraram 

de grande importância, no processo de composição, e que é central nesse modelo, é 

incluída no processo de reflexão, neste novo modelo (Hayes, 1996). 

A textualização, por sua vez, resulta na escrita de produtos escritos, fónicos ou gráficos, 

realizada a partir das representações internas do escritor, construídas no contexto da 

tarefa (Hayes, 1996). De acordo com este autor, neste processo, a leitura torna-se 

importante na composição escrita (leitura de rascunhos e de versões finais) e contribui 

para a consecução do produto final.  

A partir da concepção deste novo modelo, Hayes (1996) defendeu o carácter social da 

composição escrita, não só devido ao facto de esta ter como intenção a comunicação, 

mas, também, devido ao próprio acto de escrita se inscrever num contexto sociocultural, 

institucional e individual. Pensamos que se justifica, deste modo, a importância que é 
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dada, neste modelo, ao contexto da tarefa e ao indivíduo. Houve, pois, uma evolução 

conceptual, ao integrar as perspectivas cognitiva e sociocultural, sobre a escrita, e a sua 

aprendizagem, “considerando o escritor não só como sujeito individual mas também 

como membro de uma comunidade social e cultural” (Sperling & Friedman, 2001, 

citados por Mata, 2008, p.19). 

Para Hayes (1996, p.26), as grandes modificações deste novo modelo prenderam-se com 

“maior atenção ao papel da memória de trabalho na escrita, a inclusão da dimensão viso 

espacial, a integração da motivação e do afecto com os processos cognitivos, e a 

reorganização dos processos cognitivos (…) ”. De realçar que, neste modelo, Hayes não 

incluiu, explicitamente, o controlo, que assumia um papel importante no anterior 

modelo, ainda que o refira, quando aborda a memória a longo prazo. 

Considerando toda a complexidade do processo de escrita, Mata (2008) salientou a 

necessidade da elaboração de um modelo global que explique a totalidade deste mesmo 

processo. 

 

3.4 – A composição escrita: modelos de ensino-aprendizagem 

Estudos realizados nos anos oitenta (Applebee, 1984, 1988; Applebee, Langer & Hullis, 

1986, citados por Bruning, Schraw & Ronning, 1999), demonstraram que os alunos 

escreviam pouco na escola e que a qualidade da escrita se veio a deteriorar. Começou, 

também, a detectar-se um aumento nas dificuldades na aprendizagem da escrita. As 

poucas oportunidades de escrita resultavam em tarefas de ordem inferior (listas de 

palavras, copiar instruções, etc.) e, quando eram pedidos trabalhos de escrita mais 

significativa, a preparação para os mesmos era pouco cuidada e a avaliação centrava-se, 

fundamentalmente, nas questões gramaticais, o que não favorecia um ambiente propício 

para desenvolver capacidades de escrita, nem o prazer em escrever (Bruning, Schraw & 

Ronning, 1999). 

A partir da década de oitenta, do século XX, e com o contributo das investigações de 

Flower e Hayes (1980, 1987), Bereiter (1980), Bereiter e Scardamalia (1987), Hayes 
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(1990) e Hayes e Nash (1996), tanto os investigadores, como os professores, 

começaram a ter uma atitude diferente face à escrita e, também, face ao seu processo de 

ensino. A escrita passou, então, a ocupar um lugar diferente, não só relacionada com a 

leitura e ligada ao ensino da linguagem, como também com papel de destaque, em áreas 

curriculares distintas, como as ciências ou a matemática. Apesar da relação entre a 

escrita e a leitura, o ensino de cada uma destas habilidades requer procedimentos 

específicos de ensino. De acordo com Graham e Perín (2007, citados por Mata, 2008, 

p.104), “os procedimentos utilizados para melhorar a leitura nem sempre são adequados 

para melhorar a escrita”.  

Segundo Mata (2008, p.103), “de acordo com a teoria e os resultados de investigação, 

as dificuldades na aprendizagem da escrita relacionam-se com a ausência ou a aplicação 

inadequada de estratégias de aprendizagem”. Tornou-se necessário, portanto, criar 

modelos de ensino da escrita que valorizassem a utilização de estratégias, por parte dos 

alunos. 

 

3.4.1 – Perspectiva sobre o ensino-aprendizagem da composição escrita 

As investigações e as teorias sobre os processos de composição escrita, sobretudo os 

estudos referidos, tiveram uma grande influência no ensino da escrita e modificaram 

profundamente, quer as concepções, quer os métodos e técnicas de ensino, em contexto 

de sala de aula. Estas investigações tiveram como intenção a caracterização dos 

processos cognitivos, implicados na composição escrita, processos esses que, muitas 

vezes, não são visíveis, nem no comportamento exterior do escrevente, nem na própria 

produção textual.  

Segundo Camps (2003a, p.206), "o modelo de Hayes e Flower é um dos que, com maior 

frequência, serviu de referência à aplicação de programas de ensino baseados no 

processo". As investigações referidas permitiram ultrapassar uma visão linear da escrita, 

orientada para o produto final, assim como a aceitação de factores de ordem individual e 

social e, mais recentemente, a valorização dos aspectos afectivos e motivacionais da 
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composição escrita, tal como foi referido, quando analisámos o modelo de Hayes 

(1996). 

Camps (2003a) e Mata (2008) defenderam que estas investigações, no âmbito da escrita, 

contribuíram para incentivar e renovar o ensino da composição escrita. O facto de se ter 

passado a privilegiar o processo e as operações mentais que lhe são inerentes, tornou 

possível conceber práticas de ensino, que tiveram como objectivo ajudar o aluno, 

durante a escrita do texto, tentar consciencializá-lo da complexidade deste processo e 

das estratégias a utilizar, e propiciar situações de aprendizagem da língua. 

Por outro lado, os aspectos socioculturais, que não estavam presentes nos primeiros 

estudos cognitivos sobre a composição escrita, passaram a ter um papel central nos 

estudos de orientação sociocognitiva, "em que o conceito de contexto se amplia 

progressivamente da situação concreta em que se desenvolve a comunicação ao 

contexto social, em que se desenvolve cada acto comunicativo" (Camps, 2003b, p.23). 

Ainda de acordo com esta autora, "criar contextos para escrever e aprender a escrever" é 

um dos reptos actuais do ensino da composição escrita. (Camps, 2003a, p.210). A este 

propósito, Mundó e Badia (2001, p.329) referem que "é necessário que os aprendizes se 

vejam imersos em situações de escrita que os levem a estabelecer e a resolver as 

situações de comunicação que a produção contextualizada estabelece". 

Sabemos, também, que a linguagem escrita se pode utilizar em âmbitos de comunicação 

diversa (ciência, economia, literatura...), o que implica o conhecimento das 

características dos diversos tipos de textos e as respectivas convenções do discurso. Esta 

ideia foi, também, defendida por Serafini (2007, p. 24), ao afirmar que conhecer 

tipologias textuais diferentes é importante, não para que copiemos esses modelos, mas 

“para utilizá-los como medida de comparação”. Cassany (2000, p.35, citado por 

Carvalho, 2001, p.92) afirma que "aprender a escrever significa aprender a dominar 

cada um dos géneros verbais para conseguir os objectivos desejados". No entanto, 

concordamos que o ensino não deve partir do estudo abstracto das estruturas textuais, 

mas, como acentuaram Mundó e Badia (2001, p.332), permitir "o contacto com textos 

reais já escritos e a confrontação com os problemas que estabelece a sua escrita o que 

pode permitir atingir as soluções formais que cada tipo de discurso utiliza". 
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A leitura de textos, como incentivo ao desenvolvimento de competências de escrita, foi 

referida por Carvalho (2001, p.92, de acordo com McCarthey & Raphael, 1992), quando 

afirmou que o contacto com textos diversos permite "a interiorização e reprodução de 

estruturas próprias da escrita que encontram (os alunos) nos livros que lêem e que 

relevam de diferentes dimensões do texto, podendo ir de níveis micro a níveis 

macroestruturais".  

Carvalho (2001, p.92, citando Charney & Carlson, 1995) considerou que o contacto 

com modelos de textos diferentes pode facilitar "a consciencialização dos aspectos 

referentes aos padrões estruturais do texto que está a ser escrito". Ainda a propósito da 

importância do conhecimento das tipologias textuais, no processo de ensino-

aprendizagem da composição escrita (Mata, 2008), a investigação, nesta área, tem 

provado que "o conhecimento da estrutura de tipos discursivos facilita a composição de 

textos desse tipo" (Mundó & Badia, 2001, p.332). Camps (2003a, p.213) considerou que 

"os géneros discursivos estão estritamente relacionados com as situações comunicativas 

em que se usa a língua" e defendeu que a constatação deste facto pode ter um papel 

fundamental na conceptualização do ensino da escrita. Este deveria, portanto, considerar 

actividades que permitissem aos alunos "apropriar-se dos conhecimentos necessários 

para progredir no domínio do género discursivo específico sobre que se trabalha" (idem, 

p.217). 

 

 3. 4. 2 – Modelos de ensino-aprendizagem da composição escrita 

Os modelos de ensino-aprendizagem da composição escrita estão relacionados com os 

enfoques teóricos da mesma. Estes modelos resultaram de investigações diversas, que se 

iniciaram nos anos cinquenta, do século XX, nos Estados Unidos da América, e tiveram 

continuidade na Europa, em décadas posteriores. Estas investigações enfatizaram 

processos cognitivos e textuais, inerentes ao processo de escrita, e realçaram, também, a 

importância das implicações pedagógicas neste processo. 

Neste ponto do trabalho, pretendemos analisar alguns enfoques didácticos da 

composição escrita que, como referimos anteriormente, derivaram das linhas de 
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investigação desenvolvidas sobre este assunto. As diferentes propostas de ensino 

puseram a ênfase num ou noutro aspecto considerado mais pertinente, de acordo com o 

modelo teórico em que se situam, muito embora não sejam excluídas propostas de todas 

as perspectivas consideradas no ensino da composição escrita. 

 

3.4.2.1 – A escrita como produto 

Nos anos sessenta, do século XX, uma visão atomista e condutista fez referência à 

escrita como produto. O acto de escrever no contexto académico foi encarado como um 

resultado a ser avaliado pelo professor, a nível do domínio do código. Pretendia-se, de 

acordo com Mata (2008, p.107), conceber a escrita como “um exercício de habilidade 

(…) habilidades concretas e independentes e na aprendizagem e aplicação de regras, a 

partir da imitação de modelos”. Esta orientação clássica procura explicar, sobretudo, "a 

complexidade sintáctica denotativa da maior ou menor maturidade do escritor" (Las, 

2000, p. 84). De acordo com esta autora, a avaliação do produto escrito procura 

melhorá-lo, mediante a aplicação de regras gramaticais e ortográficas, principalmente, 

em vez de ampliar o léxico", e Bjork e Blomstand (2000, p.17) confirmaram que a 

"correcção linguística foi o centro da escrita". 

Para além desta insistência no código, a escrita serviu, também, para avaliar o 

conhecimento objectivo das matérias escolares. O acto de escrita, encarado deste modo, 

destinava-se, quase exclusivamente, ao professor como única audiência, e não era 

evidente a preocupação com o processo seguido pelo aluno, na execução da tarefa de 

composição escrita. 

Os modelos de ensino centrados no produto privilegiaram o desenvolvimento da 

competência textual do aluno, numa perspectiva claramente linguística. Esta 

competência desenvolveu-se a dois níveis: o microestrutural, que dizia respeito à 

interiorização das regras gramaticais e o macroestrutural que implicava a aprendizagem 

das tipologias textuais. Estes dois níveis de competência textual ocasionaram dois 

enfoques de ensino da composição escrita, conforme o apelo a um ou a outro nível, 

durante o processo de ensino. 
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Relativamente aos modelos de ensino baseados no produto, a literatura considerou dois 

enfoques: o enfoque de ensino baseado na gramática e o enfoque didáctico-textual, que 

integrou, como variante, o enfoque baseado no conteúdo (Martin & Gallego, 2001). O 

primeiro destes dois enfoques situou a gramática, como o centro de ensino da 

linguagem escrita, na medida em que considerou que os conhecimentos gramaticais 

(sintaxe, léxico, morfologia, ortografia) constituíam a base necessária para que os 

alunos pudessem compor textos. 

Esta ideia correspondeu a um primeiro momento da evolução natural da concepção de 

escrita, enquanto objecto de ensino-aprendizagem, considerado por Vigner (1982, citado 

por Carvalho, 1999; Cassany, 2001), em que o destaque se traduz "numa pedagogia 

centrada na ortografia e na transcrição em que a dimensão funcional e comunicativa da 

língua é desprezada em detrimento da produção de textos descontextualizados" 

(Carvalho, 1999, p.105). 

Ainda que esta concepção tenha tido muitos defensores como, por exemplo, Mata 

(1997, citado por Martin & Gallego, 2001), que defendeu entre outros aspectos, que o 

ensino da gramática favorece a aprendizagem da composição escrita, as propostas mais 

actuais deste enfoque consideram o estudo de outros aspectos (adequação, coerência, 

coesão) e uma estruturação mais holística dos conteúdos gramaticais. Zayas (1996, 

citado por Martin & Gallego, 2001) propôs uma inter-relação entre os conhecimentos 

gramaticais e a aprendizagem da composição escrita, defendendo a reflexão gramatical 

como um componente necessário, no seu processo de ensino-aprendizagem, inter-

relação essa que deverá ter como objectivo as características do tipo de texto que seja 

objecto de ensino-aprendizagem. 

O enfoque de ensino didáctico-textual surgiu no início dos anos oitenta, do século XX, e 

considerou como fundamental os diferentes usos da língua, mais do que o aspecto 

relativo à correcção das regras gramaticais empregues. Este enfoque supôs que a 

composição escrita devia assumir significado num contexto comunicativo concreto, 

ainda que suportada pelos recursos gramaticais do escritor. Martin e Gallego (2001, 

p.74) fizeram uma síntese das aplicações pedagógicas deste enfoque, defendidas por 

diversos autores: 1 - "O conhecimento e emprego na aula de uma grande variedade de 
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textos reais (...). 2 - A atribuição de um significado social à actividade de escrita (...). 3 - 

Ênfase especial nas actividades comunicativas do aluno. 4 - Estabelecimento de 

actividades de comunicação escrita, globais, reais e completas (...) ". A adopção deste 

enfoque de ensino da composição escrita implicou, portanto, considerar o texto 

integrado num contexto concreto e, ainda, proporcionar o ensino de tipologias textuais, 

através do contacto directo com modelos textuais concretos. 

O enfoque baseado no conteúdo desenvolvendo-se paralelamente ao enfoque didáctico-

textual, foi considerado uma variante deste último, na medida em que revelou, também, 

preocupação "por dar resposta às necessidades reais de expressão escrita que 

manifestam os alunos, limitando estas, no entanto, ao âmbito escolar e (…) aos textos 

académicos" (Martin & Gallego, 2001, p.75). 

As características básicas deste enfoque dizem respeito à supremacia do conteúdo sobre 

a forma. O objectivo da escrita está relacionado com temas escolares, relativos aos 

programas; a expressão escrita está vinculada a outras dimensões linguísticas, como a 

leitura e a expressão oral e, ainda, a sequência de ensino inclui as fases de conhecimento 

do tema, estruturação da informação recolhida e produção do texto de âmbito 

académico (Shih, 1986; Cassany, 1990, citados por Martin & Gallego, 2001). Estes dois 

enfoques, didáctico-textual e de conteúdo, enfatizaram o aspecto social da escrita e 

consideraram esta última ao serviço de outras áreas do conhecimento. 

Consideramos que a escrita, orientada para o produto, se mantém, actualmente, como 

uma das tendências no ensino da composição escrita, a par de uma tendência centrada 

no processo, enriquecida com alguns dados do modelo ecológico. De acordo com 

Martin e Gallego (2001, p.70), estas tendências não se excluem mutuamente, apenas 

colocam a ênfase em determinados aspectos da actividade de escrita "em coerência com 

as bases teóricas que as sustentam". No entanto, a tendência actual integra-se na 

mudança de “um enfoque descritivo, centrado no produto (o texto), (…) para um 

enfoque explicativo e interpretativo, centrado no processo de produção, no qual se 

incluem dimensões cognitivas, afectivas e socioculturais da pessoa” (Mata, 2008, p.49, 

de acordo com Berninguer & Whitaker, 1993). 
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3.4.2.2 - A escrita como processo 

 

O aparecimento dos modelos de ensino orientados para o processo veio trazer grandes 

alterações no ensino-aprendizagem da escrita. Segundo Bjork e Blomstand (2000, p.16), 

esta mudança reflectiu-se na "transição desde uma visão atomística e condutista do 

desenvolvimento da linguagem e da escrita a outra de tipo holístico, sociocultural e 

cognitivo". Esta visão "holística, sociocultural e cognitiva" centra-se no processo de 

escrita, que passa a ser considerado como uma actividade complexa e multidimensional.  

Assumindo esta perspectiva, o foco da composição escrita deixou de ser a correcção do 

texto-produto, realizada pelo professor, e orientou-se para o processo de aprendizagem 

do aluno. O professor perspectivou-se como auxiliar do desenvolvimento das 

capacidades de escrita dos alunos, proporcionando audiências diversificadas, e o 

processo de aperfeiçoamento e correcção dos textos passou a ser exercido, de uma 

forma continuada, ao longo da construção dos mesmos. 

Nos modelos de ensino da composição escrita orientados para o processo, a ênfase foi 

colocada no ensino de diferentes estratégias cognitivas e metacognitivas, que possam 

conduzir ao desenvolvimento dos diferentes processos cognitivos, implicados no acto de 

escrita. Ao professor cabe a tarefa de "mostrar e desenvolver todos os passos 

intermédios e as estratégias que se põem em marcha durante o processo de composição" 

(Martin & Gallego, 2001, p.77). Por outro lado, a partir do feedback dos professores e 

dos pares, promoveu-se a interacção entre os alunos, o que é considerado como o 

objectivo fundamental da língua. Deste modo, o aluno pode desfrutar de um tempo de 

escrita contínua e acompanhada, o que lhe permitirá uma prática de reflexão e de 

escrita, com vista ao aperfeiçoamento dos textos que escreve. 

Os modelos orientados para o processo abordaram o ensino da composição escrita de 

formas distintas, de acordo com as premissas defendidas pelas diferentes orientações 

teóricas. Quando nos referimos à evolução do enfoque sobre a composição escrita, 

constatámos que o modelo de etapas considerava a actividade de compor textos de uma 
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forma linear e sucessiva, o que, de acordo com Martin e Gallego (2001, p.77), resultou 

num "enfoque sequencial programado e prescrito do ensino". Barbeiro (2001, p.103) 

defendeu, a este propósito, que "a redacção do texto ou textualização não corresponde à 

montagem de peças, previamente definida, de uma forma totalmente explícita”. Por 

outro lado, os modelos de orientação cognitiva que se desenvolveram durante os anos 

oitenta e noventa, do século passado, consideraram a escrita como um processo 

cognitivo, onde diversos subprocessos se articulam num sistema hierárquico, com 

carácter recursivo.  

Os modelos contextuais ou ecológicos analisaram a composição escrita, na dupla 

dimensão do próprio indivíduo que escreve e do contexto em que se desenvolve o acto 

de escrita. De acordo com Camps (2003b, p.24), o conceito de contexto é “muito 

complexo e diverso" e o que se ajusta com maior facilidade nas diferentes propostas de 

ensino é o conceito de contexto "como situação comunicativa", que o escritor deve ter 

em atenção. 

 De acordo com este modelo contextual, o professor na escola, deve criar condições 

reais de escrita, de modo a que os alunos valorizem os destinatários e as suas 

características próprias, e o texto que escrevam vá ao encontro das necessidades que a 

comunicação exige. O ensino da composição escrita, fundamentado nesta dupla 

dimensão dos processos cognitivo e social da escrita, enfatizou a finalidade 

comunicativa da mesma e o desenvolvimento dos processos cognitivos.  

Os defensores deste modelo, por outro lado, pensam não ser possível considerar, de 

forma independente, o texto como processo e como produto, na medida em que, ao 

separarmos estas duas realidades, não podemos ajuizar sobre as estratégias utilizadas, já 

que estas se reflectem no texto como produto (Las, 2000). Na opinião desta autora, este 

modelo supera os modelos cognitivos, na medida em que, "assumindo as teorias sobre o 

processo, vai mais além ao considerar a importância do produto linguístico em si 

próprio e os aspectos sociais que influenciam a construção do mesmo" (idem:385). 

Barbeiro (2001, p.111) considerou, a este propósito, que a perspectiva social poderá não 

assentar apenas nos produtos e estender-se também ao processo de escrita, "o que 
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implicaria a adopção de estratégias como, por exemplo, a escrita em interacção" e a 

possibilidade de o aluno "responder a questões e receber sugestões por parte dos 

colegas", durante o trabalho de escrita do texto. 

Os modelos contextuais, nos enfoques mais recentes, integraram, simultaneamente, o 

ensino orientado para o processo de escrita e o ensino dos géneros discursivos (Martin 

& Gallego, 2001). Estes autores consideraram alguns princípios que derivam deste 

modo de encarar a composição escrita, nomeadamente: a atenção e o controlo do 

processo; a atenção ao contexto; a interacção, colaboração entre o professor e os alunos 

e o diálogo e colaboração entre pares; a individualização e a autenticidade. Para estes 

autores, os princípios que consideraram têm como objectivo favorecer nos alunos o 

"conhecimento, emprego e regulação de uma série de estratégias implicadas no processo 

de composição de um determinado texto" (idem, p.79). 

Acreditamos que ainda teremos que percorrer um longo caminho na procura de um 

melhor ensino da Língua Portuguesa e, especificamente, da composição de textos. 

Consideramos, tal como Mata (2008. p.50), que “se trata de integrar a análise do 

produto com a observação do processo, em contextos naturais”. Este mesmo autor 

defende, também, que “é necessário integrar as diversas perspectivas ou enfoques de 

investigação num modelo global e compreensivo, de modo a que se torne possível 

descrever e interpretar na sua totalidade o processo complexo da construção do texto”. 

Duarte (2006, p.37), a propósito do que considerou serem os “desafios do futuro”, 

relativamente ao ensino da nossa língua, referiu, entre vários: um “sistema educativo 

inspirado numa filosofia curricular que consagre os professores como parte 

indispensável da construção curricular (…); escolas como instituições em que 

professores e alunos estão empenhados em aprender (…) preparados para trabalharem 

cooperativamente na construção do currículo da escola (…)”. 

 

3.4.2.3 – A perspectiva de Kellogg 

Kellogg, num artigo publicado em 2008, considerou que o processo de aprendizagem da 
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escrita e a composição de um bom texto exige complexidade, tal como a aprendizagem 

da excelência, em qualquer outro domínio cognitivo, e que este processo de 

aprendizagem requer “mais do que duas décadas de maturação, ensino e formação” 

(Kellogg, 2008, p.2). 

Relativamente à actividade de escrita, para este autor, o objectivo principal é “ganhar 

controlo executivo relativamente aos processos cognitivos” (2008, p.2), que se adquire 

através do treino contínuo da escrita, controlo esse que “ocorre apenas reduzindo a 

exigência da central executiva” ou seja, “usando métodos de treino de aprendizagem 

cognitiva, particularmente com ênfase na prática deliberada” (idem, p.3). Sendo que o 

autor considerou que é na memória a longo prazo que se encontram os conhecimentos 

necessários para compor um texto, a aprendizagem da escrita consiste, precisamente, em 

saber como accionar esses conhecimentos. Para Kellogg (2008, p.3), “sem o 

conhecimento estar acessível e ser aplicado criativamente pelo escritor, este permanece 

inerte durante a composição e incapaz de produzir a fluência desejada e a qualidade da 

escrita”. 

Kellogg (2008) concebeu o desenvolvimento das capacidades de escrita, através de três 

etapas, duas das quais tinham sido anteriormente descritas por Bereiter e Scardamalia 

(1987): “dizer o conhecimento” e “transformar o conhecimento”. A estas duas etapas 

acrescentou uma terceira, que denominou de “gerir o conhecimento” (Kellogg, 2008, p. 

4). De acordo com o autor, esta última etapa tem sido pouco estudada, possivelmente 

porque “caracteriza apenas adultos com maturidade que têm como objectivo tornar-se 

escritores profissionais habilidosos” (ibidem, de acordo com Kellogg, 2006). O 

desenvolvimento das capacidades de escrita, para Kellogg (2008), desenrola-se, pois, 

através de três etapas (Fig. 5), considerando necessário o período de tempo de duas 

décadas para atingir o início da terceira etapa. 
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Figura 5 – Macro etapas no desenvolvimento cognitivo da capacidade de escrita   

(adaptado de Kellogg, 2008, p.4) 

 

Na etapa inicial, “escrever para dizer o que cada um sabe” (Kellogg, 2008, p.3), o 

escrevente deverá recuperar o conhecimento armazenado na memória a longo prazo e 

transcrevê-lo sob a forma de texto, ou seja, limita-se à informação que tem sobre a 

temática do texto e transcreve-a, sem atenção à fase de planificação e à sua interacção 

com a textualização. Nesta etapa, a fase de revisão não está presente, e o escrevente dá 

por concluída a tarefa de escrita, quando não tem mais informação sobre o assunto. O 

autor defendeu, no entanto, que, nesta fase, “o autor não é completamente egocêntrico 

no dizer o conhecimento e pode começar a ter em conta as necessidades do leitor” 

(Kellogg, 2008, p.6).  

A segunda etapa desenvolve-se a partir da “transformação daquilo que o sujeito sabe 

para benefício do autor” (Kellogg, 2008, p.3). O escrevente já consegue praticar a 

interacção entre planificação, textualização e revisão (Bereiter & Scardamalia,1987; 

Kellogg, 2008). Para Bereiter e Scardamalia (1987), é nesta etapa que surge a função 

epistémica da escrita. Para estes autores, cumpre-se a função epistémica, na medida em 
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que o escrevente combina novas ideias e a escrita realça a inter-relação entre aquilo que 

o escrevente pretende escrever e o modo como considera mais adequado fazê-lo. (ver 

cap. II, ponto 4.3.3). Kellogg (2008, p.7, de acordo com Galbraith, 1999) concorda com 

esta ideia, defendendo que “o acto de escrever se torna uma forma de construir 

activamente representações do conhecimento na memória a longo prazo (…) mais do 

que recuperá-las simplesmente como na etapa dizer o conhecimento”.  

Relativamente à terceira etapa, “gerir o conhecimento”, Kellogg (2008, p.3) considerou 

que se desenvolve no sentido da progressão para “ o que o sujeito sabe para o benefício 

do leitor”. O escrevente deverá ter adquirido, nessa altura, o conhecimento adequado 

para integrar, de forma recursiva, todas as fases do processo de escrita (planificação, 

textualização e revisão), e controlar os factores internos e externos, de forma a ir ao 

encontro das necessidades do leitor. Esta etapa é caracterizada por Kellogg (2008, p.7) 

como “a progressão para o perito profissional na escrita”. O escrevente deverá escrever 

o seu texto, tendo em mente o conteúdo a transmitir, a forma como o faz e as 

características do potencial leitor. A revisão do texto assume, nesta fase, um papel 

extremamente importante, na medida em que o escrevente deverá antecipar as diferentes 

interpretações do leitor, quando realiza essa revisão (Kellogg, 2008). 

Para este autor, a aprendizagem da escrita deve desenvolver-se, pois, através de uma 

prática contínua, de modo a potenciar as competências necessárias para um bom 

desempenho. 

 

4 - A auto-regulação da aprendizagem na composição escrita 

Ao longo de várias décadas de pesquisa sobre esta temática, surgiram paradigmas e 

modelos diferentes (sócio cognitivo; cognitivo construtivista; operante; vigotskiano; 

fenomenológico e volitivo). Cada modelo enfatizou diferentes aspectos do constructo de 

auto-regulação, mas estas diferentes orientações teóricas têm algumas características 

comuns, nomeadamente a utilização sistemática de estratégias metacognitivas, 

motivacionais e/ou comportamentais, a existência, no decurso da aprendizagem, de 

feedback circular auto-orientado e indicação ou descrição de como e porquê os 
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alunos/aprendentes escolhem utilizar determinada resposta ou estratégia específica 

(Zimmerman, 1989; Pintrich, 2000). 

Uma ideia também presente na literatura é o facto de a aprendizagem auto-regulada 

pressupor “um sujeito activo” (Lopes da Silva & Sá, 2003, p. 74), envolvido, de forma 

construtiva, num processo em que adapta os seus pensamentos, sentimentos e acções às 

necessidades da aprendizagem e da motivação (Boekaerts & Corno, 2005). 

Esta investigação enquadra-se na teoria sociocognitiva (Sckunk, 2001) que valoriza a 

interacção recíproca entre comportamento, variáveis do meio e cognições, o que 

pressupõe a influência múltipla de factores socioculturais, pessoais e comportamentais, 

no processo de aprendizagem. Esta orientação teórica pressupõe, da parte do 

estudante/professor, actividade e autonomia. O aprendente torna-se, assim, regulador do 

seu próprio processo de aprendizagem.  

A aprendizagem auto-regulada é considerada como “uma aprendizagem que resulta da 

activação das cognições e comportamentos dos estudantes, sistematicamente orientados 

para a obtenção dos seus objectivos” (Sckunk, 2001, p.125). Para Boekaerts e Corno 

(2005, p.200), o constructo de aprendizagem auto-regulada não é “simples e unívoco”, e 

diferentes investigações têm incidido em diferentes funções, aspectos, componentes e 

níveis da aprendizagem auto-regulada. 

A importância do ensino da escrita deve-se à valorização que lhe é reconhecida no 

processo formativo do aluno, quer como cidadão, pois representa um “meio potente de 

integração e participação social e como instrumento imprescindível, no seu 

desenvolvimento profissional” (Mata, 2008, p.103), quer como conteúdo de 

aprendizagem e instrumento fundamental para outras aprendizagens. No nosso sistema 

de ensino, a maior parte dos processos de ensino-aprendizagem, incluindo a avaliação, 

utilizam meios escritos. Aprender resulta, assim, em “compreender textos e expressar 

por escrito o aprendido” (idem, 105). A escrita constitui, portanto, o suporte mais 

comum de expressão das aprendizagens. 
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A complexidade do processo de escrita foi já referida por diversos autores (Amor, 2005; 

Barbeiro, 1999; Bereiter & Scardamalia, 1987; Carvalho, 2003; Cuestos, 2009; Flower 

& Hayes, 1980; Graham, Harris & Troia, 1998; Hayes, 1996; Hayes & Nash, 1996; 

Mata, 2008; Santana, 2007; Tapia, 2002, entre outros), e a constatação deste facto, no 

contexto escolar, foi destacada por Jorba, Goméz e Prat (2000, p.109) que, associada a 

essa complexidade, defenderam que “a aprendizagem não pode conceber-se sem 

regulação e auto-regulação”. 

Santangelo, Harris e Graham (2007, p.2, de acordo com Dannof, Harris & Graham, 

1993; De La Paz, 1999; Graham & Harris, 1989a), corroboram esta ideia de necessidade 

de auto-regulação, a partir de vinte e cinco estudos, realizados nos últimos vinte anos, 

que “documentaram que o desenvolvimento de estratégias de auto-regulação melhora o 

conhecimento da escrita, comportamentos estratégicos, capacidades de auto-regulação, 

e motivação com diferentes populações de estudantes, incluindo aqueles com 

dificuldades de aprendizagem”. 

Pintrich (2000, p.452) defendeu, também, que a auto-regulação da aprendizagem 

pressupõe estudantes “activos, participantes construtivos no processo de aprendizagem”. 

Por outro lado, Zimmerman (2000, p.14) afirmou que a auto-regulação implica 

“pensamentos autoconstruídos, sentimentos, e acções que são planeadas e ciclicamente 

adaptadas para a obtenção de objectivos pessoais”. Relativamente à escrita, também 

Serafini (2007, p.15) concordou que esta “oferece uma plataforma para se concentrar, 

reflectir e falar consigo mesmo”, ou seja, tentar a auto-regulação da mesma. 

Boekaerts e Corno (2005, p.200) consideraram que o constructo de aprendizagem auto-

regulada não é “simples e unívoco” e diferentes investigações têm incidido em 

diferentes funções, aspectos, componentes e níveis da aprendizagem auto-regulada. Esta 

foi, para Sckunk (2001, p.125), considerada como “uma aprendizagem que resulta da 

activação das cognições e comportamentos dos estudantes, sistematicamente orientados 

para a obtenção dos seus objectivos”. 

A aprendizagem auto-regulada pressupõe “um sujeito activo” (Lopes da Silva & Sá, 

2003, p.74), envolvido de forma construtiva num processo em que adapta os seus 
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pensamentos, sentimentos e acções às necessidades da aprendizagem e da motivação 

(Boekaerts & Corno, 2005). Nesta mesma linha, Serafini (2007, p.16) considerou a 

escrita como “decompor um problema complexo em subproblemas parciais e simples, 

que se apresentam separadamente num primeiro momento, para se encaixarem 

posteriormente no contexto do problema de partida”. 

O processo de composição escrita é, portanto, considerado uma actividade complexa e 

multidimensional, onde o escrevente desenvolve diversos processos cognitivos (Flower 

& Hayes, 1980) e, também, socioculturais e emocionais (Hayes, 1996). O modelo da 

composição escrita de Hayes (1996) propôs, como elementos fundamentais, o contexto 

da tarefa e o indivíduo. Destacou, no contexto da tarefa, os contextos social e físico e, 

relativamente ao próprio escritor, considerou os componentes afectivos, cognitivos e 

conceptuais.  

Situamo-nos, pois, num modelo de escrita contextual ou ecológico, em que “texto e 

contexto são inseparáveis e se determinam mutuamente” (Mundó & Badía, 2001, 

p.322). Esta opção prende-se com o facto de acreditarmos que a escrita é uma 

actividade, não só cognitiva, mas também social. Concordamos, também, com Barbeiro 

(2001, p.103), quando considerou que, no processo de escrita, o aluno pode ser 

implicado em “dimensões de actuação estratégica, de investimento afectivo e emotivo, 

de realização pessoal e participação social”. 

No âmbito desta perspectiva ecológica, acreditamos que cabe ao professor uma tarefa 

muito importante. Daí o nosso interesse em o colocar, nesta investigação, em situação 

de aprendente da escrita de textos. Ao proporcionar ao professor formação, em contexto 

colaborativo, sobre o seu próprio processo de escrita, cremos que lhe será possível 

desenvolver capacidades de partilha e reflexão das suas concepções e práticas, de modo 

a melhorar a sua actividade de professor. 

Sabemos que o escrevente enfrenta, pois, no processo de composição escrita, vários 

problemas, que se irão resolvendo, mediante o uso competente de diversos 

procedimentos ou processos. Como vimos anteriormente, os trabalhos de Flower e 

Hayes (1980); Hayes e Flower (1980); Hayes, Flower et al. (1987); Bereiter (1980); 
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Bereiter e Scardamalia (1987); Hayes (1990) e Hayes e Nash (1996) demonstraram a 

complexidade do acto de escrita e a necessidade de procedimentos de controlo e 

supervisão conscientes, ao longo do processo de elaboração do texto. Santana (2007, 

p.158) reconheceu, em relação à escrita de textos, que é na “complexidade que os 

alunos terão que mergulhar para se apropriarem dos seus mecanismos e com eles 

construírem os complexos processos de escrita, através da tomada de consciência de 

percursos vividos”. 

A composição escrita constitui, pois, uma situação problemática, que não se consegue 

resolver de uma forma simples e repetitiva, mas que "obriga a pensar, a tomar decisões 

e a adquirir meios para as avaliar" (Solé & Teberosky, 2001, p.480). Miras (2000, p.69, 

de acordo com Schneuwly, 1992), defendeu, a este propósito, e comparativamente com 

a linguagem oral, que "o escrito implica um funcionamento psíquico de maior 

complexidade, entre outras coisas devido ao grau de controlo voluntário e de 

consciência que supõe". 

A dificuldade e exigência da tarefa de escrita foram realçadas, também, por Graham, 

Harris e Tróia (1998, p.20), quando afirmam que escrever um texto requer "uma grande 

auto-regulação e controlo da atenção". Estudos realizados por estes mesmos autores 

evidenciaram que a utilização de procedimentos de auto-regulação, como a planificação 

ou a revisão, pode melhorar a tarefa de escrita, não só relativamente a assuntos 

desconhecidos, como a outros mais familiares. 

Tapia (2002, p.238) considerou que o problema fundamental, no treino da composição 

escrita consiste em facilitar o "desenvolvimento dos complexos processos auto-

regulatórios mediante os que o escritor experiente, de modo recursivo, planifica, 

constrói o texto e revê o escrito a diferentes níveis (...) ". 

A auto-regulação da escrita pressupõe, portanto, que sejam activadas acções auto-

regulatórias, como as implicadas na planificação, ou seja, no momento em que o aluno 

pensa nos objectivos a atingir, recorda os conhecimentos sobre o tema, pensa nos 

destinatários e na estruturação global do texto e, também, no processo de revisão, no 

qual o aluno decide uma táctica de revisão e cria alternativas ao texto que escreveu. 
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Todos estes procedimentos requerem esforço por parte do aluno que escreve mas 

também uma intervenção adequada por parte do professor. Como defendeu Amor 

(2005, p.80), o papel do professor “não é debitar conceitos, mas mobilizar os 

conhecimentos e o raciocínio dos alunos para que acedam a outro patamar de reflexão e 

de sistematização”. Também Zimmerman, Bonner e Kovach (2002, p.130) salientaram 

que, “desenvolver um nível auto-regulatório nas competências de estudo (…) depende 

em grande parte das capacidades, entusiasmo e perspectivas dos professores”.  

Foi pensando na enorme importância de que se reveste a actuação do professor, no 

processo de ensino-aprendizagem da composição escrita, que nos propusemos 

constituir, e integrar, um grupo de formação colaborativa, em que todos os seus 

elementos se pudessem assumir, eles próprios, como escreventes de textos, e pudessem 

reflectir sobre os seus processos de escrita e a complexidade da mesma. 

Para que o professor, na sua prática docente, possa modelar técnicas de escrita, apoiar 

os alunos nos diferentes processos, sobretudo na planificação e revisão, criando um 

ambiente que melhore significativamente a atitude do aluno, face à escrita, é necessário 

que tenha conhecimento dos processos de composição, já que, como defendeu Carvalho 

(2003, p.103), “a efectiva promoção da capacidade de escrever dependerá muito mais da 

acção do professor, das actividades que promove e do acompanhamento que faz dos 

seus alunos”. Também num estudo desenvolvido por Barbeiro (1999, p.76), este 

considerou que, “face à complexidade do processo (de escrita), o papel do professor na 

fase de aprendizagem deverá estender-se a todos os subprocessos e não ficar reservado 

para a avaliação do produto”.  

O nosso estudo anterior (Almeida, 2004; Almeida & Veiga Simão, 2007) revelou, de 

forma evidente, algumas dificuldades dos professores para pôr em prática este modo de 

intervir, na medida em que descreveram as suas práticas como prescritivas, com a 

finalidade de ensinar como realizar um produto escrito. De acordo com Solé e 

Teberosky (2001, p.485), estas dificuldades podem envolver falta de abordagem 

estratégica do professor, que não lhe permitirá “reconsiderar os seus conhecimentos em 

cada situação específica, tentar compreender como cada aluno representa a tarefa que 

enfrenta e proporcionar os meios que permitem resolvê-la”. 
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Actualmente, para além da instrução directa por parte do professor, alguns modelos de 

ensino realçam a importância “da prática auto-reflexiva, da aprendizagem colaborativa e 

o ensino por andaimes no ensino da auto-regulação” (Montalvo & Torres, 2004, p.23). 

Por outro lado, também observamos, na área da intervenção, uma tendência para 

integrar o ensino das estratégias com tarefas específicas a partir do currículo (Veiga 

Simão, 2002a). 

As estratégias de aprendizagem são um dos aspectos fulcrais da aprendizagem auto-

regulada e compete aos professores criar as condições necessárias para que os alunos as 

desenvolvam. Para Harris, Graham e Mason (2006, p.295), “o desenvolvimento da 

escrita envolve mudanças que ocorrem no comportamento estratégico das crianças, 

conhecimento, e motivação”. 

Veiga Simão (2006, p.197) defendeu que, para que “o professor possa ensinar os alunos 

a usar estrategicamente os seus recursos em situações de aprendizagem, é necessário 

que, previamente, seja capaz de aprender e ensinar estrategicamente os conteúdos 

curriculares”. 

Pensamos que esta dinâmica no processo de ensino-aprendizagem passa, 

necessariamente, pela formação de professores, quer inicial, quer contínua. No estudo 

que desenvolvemos, a opção do grupo passou pela abordagem do processo de ensino-

aprendizagem da composição escrita, numa dinâmica colaborativa, que pretendeu apelar 

à consciencialização dos professores para a sua própria abordagem ao texto escrito, no 

sentido de promoverem, nos alunos, estratégias auto-regulatórias.  
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CAPÍTULO III 

OBJECTIVOS DE INVESTIGAÇÃO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Actualmente, a abordagem cultural, ecológica e política da educação e formação 

colocam a Escola como entidade aglutinadora na melhoria das aprendizagens dos alunos 

e no progressivo desenvolvimento profissional do professor. Este desenvolve-se, pois, 

numa perspectiva de formação construtivista, onde a Escola assume um importante 

papel na aprendizagem de todos os actores educativos.  

Esta aprendizagem em contexto deve basear-se, em nosso entender, na colaboração, 

investigação e reflexão de todos os intervenientes no projecto educativo da escola, num 

caminhar permanente para a inovação e melhoria das aprendizagens. Sabemos que esta 

não é uma tarefa fácil. Como destacam Fullan e Hargreaves (2001, p.95), “as mudanças 

implicadas por uma orientação em direcção à colaboração eficaz são profundas e 

complexas”. Implicar os professores num processo investigativo surge como uma 

necessidade premente, para que estes atinjam “uma melhor compreensão de si próprios 

enquanto professores, mas também tendo em vista a melhoria do seu ensino” (Day, 

2001, pp.47-48). No que diz respeito à reflexão, a literatura consultada refere-a, hoje em 

dia, como um elemento estruturador na formação de professores e, para Fullan e 

Hargreaves (2001, p.120), esta reflexão deverá ser profunda, no sentido de “impelir-nos 

a fazer algo de modo a mudarmos o contexto do nosso trabalho, para que o nosso ensino 

se possa tornar mais autêntico”. 

 

1 – O significado do estudo 

A formação de professores tem evoluído, ao longo dos anos, de uma formação centrada 

no professor para um conceito de formação mais abrangente em que, para além do 

professor, as escolas, enquanto contextos, e também os alunos, assumem um papel 



 
Desafios ao Desenvolvimento Profissional: do trabalho colaborativo ao nível da escola a um grupo sobre escrita 

 
 

133 
 

importante, sendo considerados tema e conteúdo relevantes na formação. San Fabián 

(1996, citado por Alonso, 2007, p.110) defende que “o crescimento profissional é 

inseparável do desenvolvimento organizacional”, o que nos levou a acreditar na 

necessidade de articular os processos de formação de professores com o contexto onde 

estes actuam. A escola deixou de ser, então, um local de aprendizagem exclusiva dos 

alunos e tornou-se num espaço conjunto onde estes últimos, juntamente com os 

educadores, interagem com a organização educativa, no sentido da sua melhoria e 

inovação. 

A temática da composição escrita surgiu, nesta investigação, como continuidade do 

nosso trabalho anterior (Almeida, 2004; Almeida & Veiga Simão, 2007). Esta opção 

temática resultou da constatação da falta de competência linguística na expressão escrita 

de um elevado número de alunos, o que tem sido visível em diferentes documentos de 

avaliação desta competência, a nível nacional (Prova de Aferição de Língua Portuguesa 

do 1º Ciclo - Relatório Nacional de 2010, e Relatório Nacional de Avaliação Integrada 

das Escolas – IGE, 2001).  

A análise dos dados referentes ao estudo anterior revelou que os professores do 1º 

Ciclo, que colaboraram no estudo, tinham uma ideia do processo de composição escrita 

como sendo unidireccional e sequencial, o que contraria investigações nesta área 

(Flower & Hayes, 1980; Bereiter & Scardamalia, 1987; Hayes, 1996; Hayes & Nash, 

1996; Graham, Harris & Tróia, 1998, entre outros autores). Também na 

correcção/avaliação da composição escrita, os professores referiram a sua preocupação 

com o texto-produto, assinalando os erros dos alunos, e não valorizando o facto de este 

momento ser fulcral no processo de ensino-aprendizagem da escrita, devendo envolver 

o professor e os alunos.  

De acordo com investigações nesta área, Cassany (2002, p.21) defende que “os alunos 

melhoram a sua escrita se são corrigidos durante o processo de composição do texto, 

antes de dar o produto textual por acabado”. Torna-se, pois, necessário que o professor 

assuma o papel de mediador, para promover a aprendizagem da escrita, prevenir 

dificuldades e corrigir disfunções, ao longo do processo de escrita. 
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Com o objectivo de recolha de informação mais actualizada sobre esta questão, 

consultámos documentos oficiais que completaram a nossa recolha anterior. Pudemos, 

assim, verificar que “a melhoria de condições de ensino e aprendizagem da Língua 

Portuguesa e a valorização das competências dos professores desta área disciplinar 

constituem objectivos prioritários da política educativa do XVII Governo Institucional” 

(Diário da República, 2ª série, nº 8, de 11 de Janeiro 2007). Esta preocupação resulta 

dos resultados dos projectos internacionais em que Portugal participou nos últimos 

anos: Reading Literacy – IEA, 1992; PISA, 2000, 2003 e 2006; em estudos nacionais e 

nas diferentes provas de avaliação externa de Língua Portuguesa, nomeadamente as 

provas de aferição do 1º Ciclo, na área curricular na qual se desenvolveu o presente 

estudo. 

Para colmatar as deficiências em Língua Portuguesa, foi criado, em 2007, o Programa 

Nacional de Ensino de Português no 1º Ciclo do Ensino Básico (PNEP) que contemplou 

diversas acções de formação e de acompanhamento de professores, no sentido de os 

formar para uma melhoria das suas práticas pedagógicas (metodologias, estratégias de 

ensino…). Este programa PNEP teve a duração de dois anos e, “por não haver 

condições de assegurar o Programa Operacional Potencial Humano (POPH) ” e as 

escolas disporem, desde então, de “recursos docentes com elevada qualidade”, deixou 

de ter continuidade (DGID/2010/4413 – GD). No entanto, a Direcção Geral de Inovação 

e Desenvolvimento em Educação (DGIDC), no ano lectivo (2010-2011), propôs a 

“dinamização de sessões de trabalho entre os professores de Língua Portuguesa, em 

grande grupo ou em grupos parcelares, dedicadas ao Novo Programa de Português do 

Ensino Básico (NPPEB) ” (DGIDC, Orientações Gerais para o ano lectivo 2010/2011, 

de 14/10/2010). 

Com vista à revisão dos programas de Língua Portuguesa, o Ministério da Educação 

(ME) realizou Estudos Preparatórios para a Revisão de Programas (2007). Os dados 

recolhidos foram divulgados em três grupos: “dificuldades dos alunos, posição dos 

docentes acerca do ensino da língua e tendências que os documentos orientadores para a 

língua portuguesa evidenciam no último século” (ME- DGIDC, 5/12/2008). De entre 

estes três estudos. 
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Relativamente aos resultados das Provas de Aferição de Língua Portuguesa do 1º Ciclo, 

2010 (Prova de Aferição de Língua Portuguesa do 1º Ciclo - Relatório Nacional de 

2010), comparativamente com os anos anteriores, manteve-se a percentagem de alunos 

com percentagem insuficiente (níveis “D” e “E”) e consolidou-se a tendência para um 

incremento da percentagem de alunos com resultados muito bons (nível “A”). Este 

documento refere, ainda, “uma ligeira melhoria dos resultados alcançados pelos alunos 

do 1º Ciclo, na linha do que se registou em 2009”. Pela observação da tabela relativa 

aos resultados nacionais globais, em Língua Portuguesa, pudemos verificar que, no ano 

lectivo de 2010, a percentagem dos níveis “A” e “B” é de 44,1% e a soma das 

percentagens dos níveis “C”, “D” e “E” é de 55,9%, sendo que “o nível “C” concentra a 

maioria dos resultados (47,5%), tal como vem sucedendo em anos anteriores. A 

consulta deste mesmo documento, relativamente à percentagem de respostas totalmente 

correctas, por domínio, realça a escrita como a competência que apresenta resultados 

mais baixos. No entanto, relativamente ao domínio da Expressão Escrita (que apresenta 

três itens), o documento refere que “o parâmetro de maior dificuldade diz respeito à 

sintaxe e morfologia (…) ao passo que o mais fácil se refere à extensão do mesmo texto 

(parâmetro A – produção de um texto com extensão igual ou superior a 15 linhas) – este 

foi, aliás o item de grau de dificuldade mais baixo da prova” (Prova de Aferição de 

Língua Portuguesa do 1º Ciclo - Relatório Nacional de 2010, p.12). 

Pareceu-nos importante referir que, na escola onde realizámos a investigação, 

relativamente aos dados enviados pelo Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE), 

verificámos, na pauta de classificações por competência/área temática, relativamente à 

expressão escrita, que 27% dos alunos obtiveram a classificação “A”, 37% a 

classificação “B”, 36% a classificação “C” e 0% as classificações “D” e “E”.  

Para além das conclusões relativas à investigação anterior, constatámos, ao longo da 

nossa actividade docente, que os próprios professores, neste caso específico do 1º Ciclo, 

manifestam, por vezes, algumas dificuldades, quando confrontados com a escrita (actas 

de reuniões, projecto curricular de turma, relatórios de alunos, …) e, até, alguma falta 

de motivação relativamente a esta competência. Temos vindo a aperceber-nos destas 

dificuldades quando, de um modo informal e através de auto-relatos, os professores nos 

descrevem as suas dificuldades e o baixo grau de motivação que têm perante a 
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realização de actividades de escrita. 

Sabemos que o papel do professor, na promoção do desenvolvimento da competência de 

escrita dos alunos é referido por diversos investigadores (Graham, Harris & Tróia, 

1998; Solé & Teberosky, 2001; Jorba, Goméz & Prat, 2000; Carvalho, 2003; Bereiter & 

Scardamalia, 1987; Hayes, 1990; Mundó & Badia, 2001, entre outros autores) como 

fundamental para a efectiva promoção dessa mesma competência. 

O controlo e a regulação do processo de escrita, realizado externamente pelo professor, 

deve efectivar-se de uma forma interactiva, de modo a “conduzir à auto-regulação, à 

interiorização e uso autónomo das estratégias que permitem escrever de forma 

competente para conseguir objectivos próprios que tenham sentido para o aluno” (Solé 

& Teberosky, 2001, p.484). Também Graham, Harris e Tróia (1998, p.23), defenderam 

que o “feedback do professor ajuda os alunos a adquirir conhecimento das suas 

capacidades de escrita e como regular o processo de composição”. 

Por conseguinte, o professor do 1º Ciclo, no caso da presente investigação, mas também 

todos os professores em geral, necessita de dominar o processo de composição de 

textos, para poder promover nos alunos esta aprendizagem e contribuir para que estes 

atinjam o nível mais elevado possível neste domínio. De acordo com Mata (2008, 

p.106), não basta dar oportunidades aos alunos para que eles escrevam livremente, mas 

“requer-se um ensino controlado, quer dizer, planificado racionalmente, guiado no seu 

desenvolvimento e avaliado com precisão”.  

Assim sendo, pareceu-nos importante desenvolver um estudo em que os professores 

pudessem integrar uma situação de investigação-acção, em contexto colaborativo, 

através da indagação das práticas, criando um grupo, no qual nos incluímos como 

investigadora, no sentido de possibilitar aos elementos do grupo, como escreventes de 

textos, a análise e reflexão sobre o seu próprio processo de composição escrita. 

Foi nossa intenção investigar e compreender esta modalidade de formação colaborativa 

e verificar a sua eficácia, atendendo a que tem como meta a formação dos docentes 

como profissionais reflexivos e autónomos, capazes de questionar as metodologias, os 

objectivos e os fins da educação. A investigação-acção colaborativa pode integrar-se no 
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quotidiano dos professores, ao associar o processo investigativo com a prática de 

ensino, mas distingue-se desse mesmo quotidiano porque exige uma actividade mais 

rigorosa e sistemática, realizada ao longo de um determinado período de tempo, e 

conduzindo a resultados práticos aplicáveis e a conhecimentos contextualizados. 

 

2 – Questões e objectivos de investigação 

A partir da nossa intenção de desenvolver uma investigação assente na modalidade de 

investigação-acção, em contexto colaborativo, através da indagação das práticas, 

decorreram as seguintes questões de investigação? 

1 – Que factores potenciam/inibem o trabalho colaborativo dos professores, na escola? 

2 – Quais as potencialidades e constrangimentos de uma modalidade de formação 

contínua, em contexto colaborativo, assente na indagação das práticas, com referentes 

teóricos, colocando o professor como aprendente? 

2.1 – Em que medida, o processo de formação colaborativa, pode contribuir para o 

professor, como escrevente, aumentar a sua consciencialização sobre os seus processos 

de escrita? 

2.2 – Existirão alterações nas concepções e práticas dos professores, no processo de 

ensino-aprendizagem da composição escrita, a partir da formação em contexto 

colaborativo? 

A partir destas questões de investigação traçadas, considerámos como objectivos, 

relativamente à primeira questão: 

1 – Caracterizar o contexto da escola, relativamente ao seu desenvolvimento 

profissional e às concepções sobre a escrita. 

2 – Divulgar o projecto de dinamização de uma modalidade de formação colaborativa, 
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junto da comunidade educativa. 

3 – Monitorizar a dinâmica colaborativa nos grupos de trabalho constituídos. 

4 - Proceder a uma avaliação crítica dos resultados da investigação, de forma a poder 

recolher elementos que fundamentem futuras formações, em contexto, com uma 

dinâmica colaborativa. 

Relativamente à segunda questão de investigação, elaborámos os seguintes objectivos:  

1 – Analisar as concepções e práticas de professores do 1º Ciclo sobre o processo de 

ensino-aprendizagem da composição escrita. 

2 – Possibilitar aos professores uma situação de formação, a partir de um grupo de 

investigação-acção colaborativa, como aprendentes da composição escrita. 

3 - Analisar em que medida o processo de formação dos professores, sobre o seu 

desempenho como escreventes, pode melhorar ou alterar as suas concepções e práticas 

docentes, relativamente ao processo de ensino-aprendizagem da composição escrita. 

4 - Proceder a uma avaliação crítica dos resultados da investigação, de forma a poder 

recolher alguns elementos que fundamentem futuras formações na área da Língua 

Portuguesa (composição escrita). 

 

3 – Opções metodológicas 

 

3.1 -  Estudo qualitativo  

Nesta investigação utilizámos uma metodologia qualitativa, como sendo a adequada 

para apreender a riqueza e especificidade do estudo que realizámos. A opção de 
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incluirmos este estudo no quadro da investigação qualitativa em educação deve-se ao 

facto de concordarmos com Bogdan e Biklen (1994, p.16) que consideram que as 

questões a investigar, nesta área, são “formuladas com o objectivo de investigar os 

fenómenos em toda a sua complexidade e em contexto natural”, privilegiando, 

fundamentalmente, “a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos 

sujeitos de investigação”.  

Ainda de acordo com Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa surge nos 

finais do século XIX, devido à sua relação imediata com os problemas sociais e à sua 

posição particular entre a narrativa e o estudo científico. Adopta procedimentos que dão 

prioridade lógica ao individual, isto é, os factos particulares encontram a sua 

significação na relação sistemática com o todo. Esta linha de pesquisa segue a 

perspectiva da Escola de Chicago, que considera o homem um ser criativo, inovador e 

livre para definir cada situação de um modo único e imprevisível.  

Ao longo dos anos e até à actualidade, vários estudos contribuíram para o crescimento 

da investigação qualitativa. Bogdan e Biklen (1994) referem que, apesar da investigação 

qualitativa não se encontrar firmemente estabelecida como paradigma, a importância do 

qualitativo e a ênfase nas diferentes perspectivas dos intervenientes na investigação 

conduzem a inovações e a desenvolvimentos metodológicos próprios que conduzirão, 

em passos largos, a que deixe de ser vista como uma actividade meramente descritiva. 

Também Poulin (2007, p.439, citado por Amado, 2010) defende que a investigação 

qualitativa “não consiste apenas num conjunto de métodos, mas numa perspectiva de 

investigação baseada em concepções filosóficas acerca da natureza do mundo, das 

nossas relações com ele e do modo como o podemos conhecer”. 

Alguns investigadores salientam a dicotomia entre metodologias quantitativas e 

qualitativas. Ercikan & Roth (2006, p.16, de acordo com Lincoln e Guba, 1985) 

consideram que «os adjectivos “quantitativo” e “qualitativo” são usados em educação, 

por exemplo, para retratar duas abordagens distintas e aparentemente incompatíveis 

para fazer investigação». Também Almeida e Freire (2000, p.27) referem duas 

perspectivas básicas que caracterizam as investigações nas áreas de Psicologia e 

Educação: uma “empírico-analítica” e outra “humanista-interpretativa”. Estes autores 



 
Desafios ao Desenvolvimento Profissional: do trabalho colaborativo ao nível da escola a um grupo sobre escrita 

 
 

140 
 

referem, ainda, relativamente a esta última perspectiva, “o peso da subjectividade nas 

suas análises e conclusões” e “a pouca capacidade de fundamentar conclusões no 

sentido da sua generalização ou da descrição dos fenómenos ao longo do tempo e do 

espaço” (idem, p.28).  

Por outro lado, Amado (2010, p.128) considera que “a complexidade do fenómeno 

educativo revelar-se-á inconciliável com uma concepção restrita e positivista de 

ciência” e Ercikan e Roth (2006, p.14) propõem uma abordagem integrada para as 

actividades de investigação, visto que “ o mundo material (ontologia) e o conhecimento 

acerca dele (epistemologia) têm ambos características qualitativas e quantitativas”. É na 

modalidade de investigação qualitativa que situamos a nossa pesquisa, concordando que 

“é percebida como mais dinâmica, fenomenológica, associada à história individual e aos 

seus contextos” (idem, p.27). 

Sabemos que, na investigação qualitativa, a problemática a investigar não é 

operacionalizável por variáveis, mas, antes, tem como objectivo investigar os 

fenómenos em toda a sua complexidade e em contexto natural. A investigação 

qualitativa não pretende, pois, responder a questões prévias ou testar hipóteses. Do 

ponto de vista epistemológico, representa uma ruptura com o paradigma positivista, 

“situa-se no pólo oposto da investigação hipotético-dedutiva” (Amado, 2010, p.131), 

onde os factos sociais estão sujeitos a leis físicas e universais.  

Outros investigadores defendem os padrões de evidência na metodologia qualitativa. 

Freeman, deMarrais, Preissle, Roulston e St. Pierre (2007, p.30) consideram que os 

investigadores qualitativos se devem preocupar, nas suas pesquisas, não com “soluções 

generalizáveis, inequívocas e imediatamente aplicáveis para problemas educativos 

complexos” mas, antes, em saber “como é que a investigação pode gerar feedback útil, 

informativo ou sugestivo ou conhecimento para comunidades relevantes e interessadas 

de académicos e práticos” (ibidem).  

Para Amado (2010, p.129), na investigação qualitativa, “os critérios em que ela 

(verdade) assenta não são universais, mas históricos, contextuais, relativos”. Este 

investigador propõe, como necessária, «uma postura permanente de “vigilância 
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epistemológica” aliada à capacidade de abertura a outras formas de “ver”».  

Concordamos, também, com Quivy e Campenhoudt (1992, p.232), quando consideram 

que o rigor de uma investigação incide “sobre a coerência de conjunto do processo de 

investigação e o modo como ele realiza exigências epistemológicas bem 

compreendidas”.  

Embora a expressão “investigação qualitativa” agrupe diversas estratégias de 

investigação (estudo de caso; investigação etnográfica; estudos (auto) biográficos e 

histórias de vida e investigação-acção), que partilham determinadas características, a 

fonte directa dos dados é o ambiente natural. Stake (2007, p.91) defende a investigação 

qualitativa, nos casos em que o investigador se “concentra na circunstância, tentando 

fraccioná-la e depois reconstruí-la mais significativamente”. 

Atendendo a que o nosso estudo se enquadra numa perspectiva de investigação/acção, 

em contexto colaborativo, através da indagação das práticas, concordamos com Silva  

(1996, p.52, de acordo com Shumsky, 1958), quando afirma que, “só quando o 

professor-investigador se envolve na experienciação activa da investigação, será capaz 

de interiorizar a sua metodologia e, consequentemente, crescer como investigador e 

como professor”. 

No entanto, a investigação qualitativa vai além da constatação de certas regularidades 

sociais. Privilegia, essencialmente, a compreensão dos comportamentos, a partir da 

perspectiva pessoal dos sujeitos de investigação. Estrela (1994) considera que o 

comportamento não constitui objecto de um controlo experimental, mas, antes, a 

observação do comportamento dos indivíduos nas circunstâncias da sua vida quotidiana. 

Também Amado (2010, p.139) defende a utilização da investigação qualitativa, nos 

casos em que a pesquisa “tem como objectivo obter junto dos sujeitos a investigar (…) a 

informação e a compreensão (o sentido) de certos comportamentos, emoções, modos de 

ser, de estar e de pensar”. 

Nesta investigação, pretendemos integrar os professores numa situação de formação 

colaborativa para, posteriormente, tentar compreender em que medida esse processo 

formativo melhorou ou alterou as suas práticas docentes, “descrever o que as pessoas 
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fazem e dizem no seu próprio contexto” (Freeman et al., 2007, p.27, de acordo com 

Kaplan, 1964) e, ainda, obter “um conhecimento intersubjectivo, descritivo e 

compreensivo” (Santos, 1996, p.22). Os dados foram recolhidos, pois, em função de um 

contacto aprofundado com os indivíduos, nos seus contextos ecológicos naturais. 

Foi nossa preocupação conseguir descrever o processo e analisar os dados com o 

máximo rigor, procurando significados relevantes para as questões. A qualidade da 

investigação qualitativa, que pretendemos desenvolver, foi, tal como defendem Freeman 

et al. (2007, p.27), “constituída e mantida continuamente (…) e inclui decisões que os 

investigadores tomam enquanto interagem com aqueles que estudam e à medida que 

consideram as suas análises, interpretações e representações dos dados”. Para além da 

exigência nos procedimentos, necessária a qualquer investigação, pretendemos obter 

“uma grande abertura à inovação e à criatividade” (Amado, 2010, p.140), tendo 

consciência de que agimos de acordo com a nossa subjectividade. Quivy e 

Campenhoudt (1992, p.232) consideraram, também, que “é errado acreditar que as 

investigações mais rigorosas são as que recorrem a métodos muito formalizados, tal 

como é falso pensar que um investigador só pode ser rigoroso em detrimento da sua 

imaginação”. 

Para atingirmos os objectivos da investigação, escolhemos, pois, a metodologia 

qualitativa, que compreende uma concepção de ciência distinta da orientação positivista 

e se apoia num conjunto adequado de técnicas de recolha e análise dos dados e métodos 

de validação também diferentes. Tentámos manter, também, ao longo deste trabalho, 

uma actividade crítica que se aplicou aos diversos processos e produtos da pesquisa. 

Não foi nossa intenção procurar soluções generalizáveis mas, antes, analisar a 

singularidade dos dados, gerar feedback útil e informativo, ou conhecimento para as 

comunidades de académicos e práticos (Freeman et al., 2007). 

Silva (1996) e Boavida e Amado (2006) referem (de acordo com Guba, 1993, 1995) 

algumas questões relativas à validade da investigação qualitativa, nomeadamente, o 

“valor da verdade, a aplicabilidade, a consistência e a neutralidade” (Boavida & Amado, 

2006, p.97). Silva (1996, p.221) refere que, na investigação naturalista, em oposição à 

racionalista, é importante credibilizar os dados recolhidos, através “da observação 
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prolongada no terreno, que permita ao investigador multiplicar e diversificar os 

momentos e formas de observação, obter as interpretações que os diversos actores 

fazem dessa situação, recolher todo o material que possa contribuir para a compreensão 

da situação”. Outro aspecto que considerámos fundamental, no processo de investigação 

qualitativa, foi, também referido por Silva (1996, p.223), quando afirma que “ importa 

sobretudo que o controlo dos dados seja acompanhado por um exercício de reflexão que 

leva o investigador a explicitar o processo de construção da investigação, de modo a 

poder ser examinado por outros”. 

 Foi esta a preocupação com a investigação que realizámos: tentar explicitar os 

pressupostos e a teoria subjacentes ao estudo e, também, descrever, de uma forma o 

mais rigorosa possível, o processo de recolha dos dados e o consequente tratamento da 

informação obtida. Na linha de pensamento de Amado (2010, p.125), tentámos, em 

relação aos sujeitos de investigação, “entender o sentido que dão às suas próprias 

acções, o sentido e a interpretação que dão à sua vida ou a aspectos circunscritos dela, 

as interpretações que fazem das situações em que estão ou estiveram envolvidos (…) ”. 

 

3.2 - A investigação-acção em contexto colaborativo  

Recorremos, neste estudo, à investigação-acção em contexto colaborativo porque segue 

uma abordagem preferencialmente qualitativa, preocupada em produzir saberes práticos 

e comprometida com essa mesma prática, numa espiral de reflexão e colaboração entre 

os elementos do grupo colaborativo, no qual nos integrámos, e que foi objecto de 

estudo.  

Esta metodologia de formação integrou-se num contínuo das práticas pedagógicas dos 

professores, como imperativo de um processo de investigação-acção, acreditando nós 

que, tal como defendem Moreira e Alarcão (1997, p.121), “pela via do desenvolvimento 

das capacidades investigativas dos professores, se constrói um percurso de formação 

autónoma e reflexiva”. Para estas autoras, uma formação reflexiva “assenta numa 

relação de formação de tipo colaborativo, de questionamento sistemático da acção” 

(ibidem), sendo que a investigação-acção, para além do aspecto da reflexividade, revela-
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se “uma actividade mais cuidada, mais rigorosa, mais sistemática, com o mesmo foco 

de atenção ao longo de um determinado período de tempo e conduzindo a resultados 

práticos e aplicáveis no contexto de actuação do professor” (Moreira & Alarcão, 1997, 

p.122, de acordo com Kemmis & McTaggart, 1988; Liston & Zeichner, 1990; Wallace, 

1991; Zeichner, s/d). 

Pensamos que, com a constituição de um grupo de professores, no qual nos incluímos, 

pudemos intervir na acção, com o objectivo de a melhorar. O nosso papel foi de 

investigador e participante, tal como o de todos os outros elementos do grupo, ou seja, 

procurámos trabalhar “através de um processo igualitário de colaboração e partilha de 

decisões e responsabilidades” (Máximo-Esteves, 2008, p.59). Apesar deste papel 

simétrico entre os elementos do grupo, considerámo-nos, também, com o papel de 

“consultor e de amigo crítico” (idem, p.42). No primeiro caso, como “consultor”, na 

medida em que apoiámos “a condução metodológica do processo” e, no segundo caso, 

“amigo crítico”, porque tentámos “estimular a reflexão crítica dos participantes” 

(ibidem, de acordo com Elliott, 1991), com o objectivo de alterar ou melhorar as 

práticas dos professores/elementos do grupo, no ensino-aprendizagem da composição 

escrita. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 292), a investigação-acção consiste em conseguir “a 

recolha de informações sistemáticas com o objectivo de promover mudanças sociais”, 

em que é constituída uma equipa de trabalho, que deverá ter em comum uma mesma 

motivação em relação a uma determinada questão e adquirir uma dinâmica própria, 

comprometida com a realidade educativa que vai questionar e tentar modificar. Na 

perspectiva em que nos integrámos, e de acordo com o modelo defendido por Kemmis 

(1989, citado por Moreira & Alarcão, 1997), para que um projecto seja considerado de 

investigação-acção, devemos entendê-lo com as seguintes características: ”reflexão, 

sistematicidade e intervenção” (Moreira & Alarcão, 1997, p.124). Foi neste sentido que 

tentámos desenvolver a pesquisa. 

Pretendemos, tal como Latorre (2004, p.9), que a investigação resultasse numa:” 

actividade auto-reflexiva realizada pelos professores com a finalidade de melhorar a sua 

prática”. Este trabalho de investigação/acção colaborativa pressupôs, pois, um trabalho 
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conjunto de investigadora e práticos, e a consequente intervenção na acção, com o 

objectivo de a melhorar, ou seja, como afirma Sanches (2005, p.129, de acordo com 

Moreira, 2001), “o professor regula continuamente a sua acção, recolhendo e analisando 

informação que vai usar no processo de tomada de decisões e de intervenção 

pedagógica”. 

Esta metodologia de formação colaborativa e reflexiva, que integrámos no quotidiano 

das práticas pedagógicas dos professores do grupo que constituímos, envolveu várias 

etapas, de modo a planear a intervenção na sua globalidade. As diferentes fases da 

metodologia de investigação-acção (planificação, acção, observação e reflexão), embora 

referidas na literatura com uma certa sequência, apresentaram alguma flexibilidade e 

articularam-se entre si, recursivamente, de acordo com a dinâmica do processo de 

investigação. 

 Nesta investigação, numa primeira fase, foi constituído um grupo colaborativo que 

tinha em comum a motivação em relação à questão problemática (consciencialização do 

processo de escrita dos próprios professores, com vista ao desenvolvimento de uma 

melhoria ou modificação na escrita dos alunos) apresentada pela investigadora. A 

descoberta do problema a investigar não surgiu, inicialmente, de uma necessidade 

sentida pelo grupo, mas sim de uma constatação da própria investigadora, resultante de 

uma investigação anterior (Almeida, 2004). No entanto, a proposta da temática a 

desenvolver juntou um grupo de professores que se mostrou motivado para este 

trabalho. O grupo adquiriu, então, uma dinâmica própria, comprometida com a 

realidade educativa que ia questionar e tentar modificar. 

Um dos aspectos que considerámos prioritário, aquando da constituição do grupo, foi 

tentar uma interacção entre todos os seus elementos, no sentido de compreender as 

características de cada um, as suas motivações e a sua disponibilidade para participar 

nas actividades a desenvolver. Em virtude de se tratar de um trabalho académico, houve, 

da nossa parte, a preocupação em esclarecer os outros elementos do grupo sobre os 

objectivos que pretendíamos alcançar, objectivos esses que tentámos que fossem claros, 

realistas e pertinentes. 
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Escolhida a situação problemática, o momento de planificação constituiu-se como a 

acção a construir (definição de objectivos, elaboração de estratégias e de actividades…), 

de modo flexível, e prevendo uma actuação eficaz dos professores envolvidos no grupo. 

A acção fundamentou-se na planificação, flexível e aberta à mudança, com o objectivo 

de uma reflexão permanente. A observação incidiu sobre o processo da acção 

(observação naturalista e sistemática de aulas de composição escrita), os efeitos da 

mesma e as circunstâncias e limitações. Pretendeu recolher informações pertinentes 

sobre a acção, para uma futura análise e compreensão dessa mesma acção (estimulação 

da recordação). A fase de reflexão, presente em todo o processo, foi partilhada por todos 

os elementos do grupo, procurando retirar algum significado da acção, com o objectivo 

de reconstruir a situação. A reflexão permitiu, ainda, repensar toda a acção e constituiu-

se como a base para a reformulação da planificação inicial, tornando-se, assim, num 

processo recursivo. 

Procurámos, ao longo de todo o processo, que a informação produzida no grupo fosse 

partilhada com os outros educadores da escola, sobretudo os materiais construídos, que 

resultaram de dificuldades sentidas pelos elementos do grupo, mas que podem ser 

comuns a outros intervenientes do processo educativo. Nesse sentido, tivemos 

oportunidade de utilizar, na escola, a intranet. 

Sabemos que a investigação-acção é entendida, por parte de alguns investigadores, 

como um domínio com algumas fragilidades e constrangimentos. Na investigação que 

realizámos, procurámos, de acordo com Sanches (2005, p.130), que os professores, ”ao 

questionar-se e questionar os contextos/ambientes de aprendizagem e as suas práticas, 

numa dialéctica de reflexão-acção-reflexão contínua e sistemática” processassem “a 

recolha e produção de informação válida” que suportasse as práticas a desenvolver, no 

âmbito da composição escrita. Ainda de acordo com esta autora, todo este processo 

desenvolvido “permite cientificar o seu acto educativo, ou seja, torná-lo mais 

informado, mais sistemático e mais rigoroso …) ” (ibidem). Foi esta a nossa pretensão. 
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4 – Caracterização da escola e dos participantes 

Antes de iniciarmos esta investigação, contactámos o director da escola, na qual 

pensámos desenvolver este projecto, a quem explicitámos os objectivos do trabalho, as 

etapas que o constituiriam e a colaboração a ser pedida aos professores. Foi, também, 

referido o uso restrito de todos os dados recolhidos. Tendo obtido a autorização e 

confirmado a disponibilidade da direcção da escola para colaborar neste estudo, 

iniciámos a recolha de dados. Em virtude de esta investigação ser realizada em 

contexto, pareceu-nos importante caracterizar a escola.  

 

 4.1 – Caracterização da escola 

A escola teve abertura oficial em 1947 e, actualmente, dispõe de ensino diurno e 

nocturno. O primeiro integra todos os níveis de ensino, do pré-escolar ao secundário, 

com um total de cento e dezasseis professores e cinco psicólogos. O ensino nocturno 

integra duas valências de educação de adultos: Ensino Secundário Recorrente e 

Educação e Formação de Adultos. Alguns destes cursos proporcionam a aquisição de 

determinados níveis equivalentes ao ensino regular (2º e 3º Ciclos e Secundário) e 

outros fornecem qualificações profissionais. Leccionam no ensino nocturno vinte e três 

professores.  

Do total de professores da escola, noventa e dois são do género feminino e quarenta e 

sete do género masculino. A idade dos professores varia entre os vinte e três e os 

sessenta e seis anos, com uma média de treze anos de serviço nesta mesma instituição. 

A escola é uma instituição educativa com um modelo de pedagogia estruturado, 

segundo uma matriz própria, num documento de síntese pedagógica, publicado em 

1980, que procura apresentar, de uma forma sintética, os grandes objectivos educativos 

da escola. Estes estão expressos no seu Projecto Educativo (PE) e revelam a 

preocupação com uma pedagogia activa, assente “no binómio professor-aluno”, de 

modo a “fomentar uma pedagogia activa, que revele ao aluno os recursos que o mesmo 

possui para que se converta em agente da sua própria formação”. Visa, ainda, o caminho 
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para uma participação activa que “inclui estudo pessoal, oportunidades para a 

descoberta e para a criatividade pessoal e uma atitude de reflexão” (PE, 2003/2004, 

p.12).  

A prática pedagógica que é proposta assenta no “paradigma contexto-experiência-

reflexão-acção-avaliação” (PE, p.13). Este paradigma expressa as condições 

fundamentais para que o processo de ensino-aprendizagem se constitua como algo de 

significativo para o aluno. 

O PE da escola serve como orientação para o modo como cada educador pode 

concretizar os seus objectivos e meios pedagógicos e também como norma para 

avaliação da sua prática pedagógica. Para além deste documento, existem diversos 

normativos (Regulamento de Assiduidade e Faltas e Normas de Convivência, entre 

outros) que são objecto de uma actualização, sempre que se julgue oportuno. 

 

4. 2 – Caracterização dos participantes 

 

4.2.1 – Professores respondentes ao questionário DPP 

Na investigação que realizámos nesta escola, participaram, na primeira etapa 

(conhecimento do contexto de investigação), quarenta e dois professores que 

leccionavam no ensino pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino 

Secundário. Estes professores foram os respondentes ao questionário Desenvolvimento 

Profissional de Professores (adaptado de Flores & Veiga Simão, 2007). 

Analisamos, agora, os dados recolhidos que nos possibilitaram caracterizar estes 

respondentes. No que diz respeito ao género, 66,7% são do género feminino e 33,3% do 

género masculino. 

Relativamente à faixa etária, 23,8% dos professores tem entre 31 e 35 anos. Entre 26 e 
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30 anos e entre 36 e 40 anos, a percentagem é, entre cada um destes intervalos de idade, 

de 19%. Entre 41 e 45 anos de idade situam-se 14,2% de professores, 7,1% tem entre 56 

e 60 anos e, com a mesma percentagem, integram-se os professores com mais de 60 

anos. Com idades entre 51 e 55 anos, a percentagem é de 4,8% e com 2,3% situam-se os 

professores com idades entre 21 e 25 anos e, igualmente, entre 46 e 50 anos. 

Quanto às habilitações académicas, a grande maioria dos professores (88%) tem o grau 

de licenciatura, 12% o grau de bacharelato e 4,8% possuem uma pós-graduação. Da 

totalidade dos professores inquiridos, 81% são profissionalizados, 14,2% são 

professores não profissionalizados, 2,3% estão em profissionalização/estágio e 2,3% 

não respondeu a esta questão. 

No que diz respeito à situação profissional dos professores, 90,5% são professores com 

turma. Neste grupo, para além da leccionação de turma, 4,8% dos professores 

acumulam o cargo de coordenador de departamento e 2,3%, o cargo de director de ciclo. 

Os professores sem turma atribuída são 9,5%. Neste último grupo, estão incluídos 

professores de apoio, de educação musical e de educação religiosa. 

A maior percentagem de experiência profissional dos professores situa-se entre os 6 e 

10 anos de serviço, com 28,5%. Entre 0 e 5 anos de serviço, encontram-se 17,7% e, com 

a mesma percentagem, os professores com mais de 25 anos de serviço. Verificámos, 

ainda, que 12% dos professores tem entre 11 e 15 anos de serviço, 9,5% entre 16 e 20 

anos e 4,8% entre 21 e 25 anos de experiência profissional. É curioso verificar que 

existe, na escola, igual percentagem de professores, que podemos considerar em início 

de carreira, com 0 a 5 anos de serviço, e professores com mais de 25 anos de docência. 

Relativamente ao número de anos de leccionação, nesta mesma escola, a maior 

percentagem (38%) diz respeito a professores com mais de 10 anos de serviço, 31% 

leccionam entre 6 a 10 anos, 21,4% estão na escola entre 1 e 5 anos e 9,5% dos 

professores não respondeu a esta questão. 

Quanto ao cargo desempenhado na escola, 95,2% dos professores leccionam uma ou 

mais turmas (no caso do Jardim de Infância e do 1º Ciclo existe monodocência). No 

entanto, 14,2% destes professores desempenham, a partir do 2º Ciclo, para além da 
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leccionação, o cargo de professor responsável/director de turma, 16,7% são 

coordenadores de departamento, 2,3% elemento do conselho directivo e a mesma 

percentagem acumula o cargo de director de ciclo. 

No que respeita ao nível de ensino que leccionam, 14,2% são educadores de infância, 

28,5% leccionam no 1º Ciclo, 23,8% no 2º Ciclo e 23,8% no 3º Ciclo e Secundário. 

A última questão relativa aos dados pessoais e profissionais diz respeito à (s) disciplina 

(s) que os respondentes leccionam. Integrámos as diferentes disciplinas indicadas pelos 

respondentes nos departamentos que funcionam nesta escola e que integram, alguns, 

mais do que uma disciplina. Assim sendo, a maior percentagem de professores (47,6%) 

situa-se no departamento Infantil e 1º Ciclo; 11,9% pertencem ao departamento de 

Religião; 9,5% pertencem ao departamento de Educação Física e igual percentagem 

integra o departamento de Línguas Estrangeiras; 4,7% integram-se no departamento de 

Ciências Sociais e igual percentagem pertencem ao departamento de Ciências Físico-

Químicas; 7,1% são professores do departamento de Português; 2,4% pertencem ao 

departamento de Ciências Exactas e, com a mesma percentagem, responderam 

professores do departamento de Ciências da Terra e da Vida. 

 

4.2.2 – Professores participantes nos grupos colaborativos 

No ano lectivo 2008/2009, participaram cinquenta e três professores, distribuídos por 

treze grupos de trabalho colaborativo. No ano lectivo seguinte, 2009/2010, o número de 

professores implicados na dinâmica de trabalho colaborativo aumentou para oitenta e 

quatro, distribuídos por dezassete grupos. 

 

 4.2.3 – Professores do grupo “Escrita: composição de textos” 

Na segunda etapa da investigação, relativa ao trabalho colaborativo no grupo“ Escrita: 

composição de textos” participaram quatro professores do 1º Ciclo, em conjunto com a 
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investigadora. Estes professores leccionavam, no ano lectivo 2008/2009, o 2º e 3º anos 

de escolaridade e, no ano seguinte, o 3º e 4º anos de escolaridade, tendo mantido a 

mesma turma, durante estes dois anos. Quatro professores são do género feminino e um 

do género masculino. A idade varia entre os vinte e cinco e os cinquenta e oito anos. 

Relativamente às habilitações académicas, cinco professores têm o grau de licenciatura, 

um professor tem uma pós-graduação e a investigadora o grau de mestre. No que diz 

respeito à experiência profissional, um professor tem entre um e cinco anos de serviço; 

um professor entre seis a dez anos de serviço; dois professores entre onze a quinze anos 

e a investigadora mais de vinte e cinco anos de serviço. 

 

5 - Desenvolvimento do projecto (etapas e cronograma) 

Esta investigação desenvolveu-se em três etapas, a primeira com três momentos e as 

restantes com dois momentos. Foi para nós evidente que este plano geral não se 

constituiu como algo estanque, mas que houve, seguramente, lugar para interligações 

entre as diferentes etapas e momentos. 

Apresentamos, em esquema, as etapas do desenvolvimento do Projecto de 

dinamização de uma modalidade de formação colaborativa. 

 

 

 

 

 

 



 
Desafios ao Desenvolvimento Profissional: do trabalho colaborativo ao nível da escola a um grupo sobre escrita 

 
 

152 
 

Quadro 1 – Conhecimento do contexto de investigação e proposta de trabalho 

colaborativo (1ª Etapa) 

1º Momento 

(Maio a Set.) 

2008/2009 

 Aplicação do questionário DPP 

 Início do tratamento dos dados  

 Divulgação da dinâmica de formação colaborativa na instituição escolar 

2º Momento 

(Out. a Dez.) 

2008/2009 

 Continuação da divulgação da dinâmica de formação colaborativa na 

instituição escolar 

 Organização dos grupos de formação colaborativa na instituição escolar 

 

3º Momento 

2009/2010 

 Monitorização dos trabalhos dos grupos colaborativos 

 Apresentação das conclusões dos trabalhos dos diferentes grupos 

colaborativos da instituição escolar. Reflexão 

 

 

Quadro 2 – Trabalho colaborativo no grupo “Escrita: composição de textos”. O 

professor do 1º Ciclo como ensinante do processo de composição escrita (2ª Etapa)   

1º Momento 

(Jan. a Mar.) 

2009/2010 

 Início do trabalho de formação colaborativa no grupo 

 Aplicação de um questionário de resposta aberta 

 Análise de artefactos dos professores  

 Análise dos questionários 

2º Momento 

(Abril a Julho) 

2009/2010 

 Trabalho de formação colaborativa: continuação da análise e reflexão de 

artefactos dos professores 

 Devolução dos dados do questionário de resposta aberta. Reflexão 

 Leitura de textos teóricos 

 Levantamento de questões para a formação/investigação/acção 

 Partilha/reflexão sobre algumas questões colocadas pelos professores 

 Construção de propostas de mudança das práticas 

 Apresentação das conclusões dos trabalhos dos diferentes grupos 

colaborativos da instituição escolar. Reflexão 
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Quadro 3 – Trabalho colaborativo no grupo “Escrita: composição de textos”. O 

professor do 1º Ciclo como aprendente do processo de composição escrita (3ª Etapa) 

1º Momento 

(Set. a Jan.) 

2009/2010 

 Escrita de textos pelos professores. Reflexão 

 Trabalho de formação colaborativa: análise, feita pelos professores, dos 

seus processos e produtos de escrita 

 Observação naturalista das práticas (filmagem) 

 Estimulação da recordação 

 Devolução dos dados de observação. Comentários 

 Construção de propostas de mudança das práticas 

2º Momento 

(Abril a Julho) 

2009/2010 

 Trabalho de formação colaborativa: apresentação de modelos teóricos 

sobre a composição escrita 

 Escrita de textos pelos professores 

 Reflexão sobre os textos, à luz dos modelos teóricos 

 Observação sistemática das práticas. Reflexão 

 Planificação de uma unidade didáctica para o ensino da composição 

escrita 

 Análise/reflexão dos resultados da formação colaborativa 

 Apresentação das conclusões dos trabalhos dos diferentes grupos 

colaborativos da instituição escolar. Reflexão 

 

Na primeira etapa, “Conhecimento do contexto de investigação e proposta de trabalho 

colaborativo”, tivemos como objectivo geral conhecer o contexto de trabalho dos 

professores desta escola. Pretendemos, também, conhecer algumas dimensões do seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, dinamizar e organizar grupos de formação 

colaborativa na escola, assim como contribuir para o desenvolvimento de um projecto 

de formação colaborativa de professores do 1º Ciclo, sobre escrita de textos. A 

dinamização e organização dos grupos colaborativos ocorreu, quer através da 

divulgação (via intranet) de textos e referências teóricas sobre a formação colaborativa, 

quer por via da motivação pessoal e da divulgação, actualizada, dos grupos que se iam 

formando. 

Esta etapa ocorreu no ano lectivo 2008/2009, e teve como objectivos específicos, no 

primeiro momento: a) Perceber o contexto de ensino-aprendizagem, no sentido de 

desenvolver um projecto de formação colaborativa; b) Identificar a orientação 
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profissional dos professores, no seu local de trabalho; c) Compreender as representações 

dos professores sobre composição escrita e d) Iniciar a divulgação da dinâmica de 

formação colaborativa na escola. O segundo momento teve como objectivos 

específicos: a) Continuar a divulgar a dinâmica colaborativa na escola; b) Dinamizar a 

constituição de grupos de formação colaborativa com os professores da escola e c) 

Constituir um grupo de formação colaborativa sobre o processo de composição escrita. 

Para o terceiro momento, elaborámos os seguintes objectivos: a) Monitorizar os 

trabalhos dos grupos colaborativos; b) Reflectir sobre as conclusões dos trabalhos dos 

diferentes grupos colaborativos da instituição escolar. 

A segunda etapa decorreu no ano de 2009/2010, e teve como centro o trabalho 

colaborativo no grupo “Escrita: composição de textos”, centrada no tema: “O professor 

como ensinante do processo de ensino-aprendizagem da composição escrita”. Foi 

dividida, também, em dois momentos. O primeiro teve como objectivos específicos: a) 

Iniciar o trabalho de formação colaborativa; b) Compreender as representações dos 

elementos do grupo sobre o processo de composição escrita; c) Analisar e reflectir, em 

grupo, sobre documentos utilizados pelos professores, no âmbito desta temática; c) 

Partilhar/reflectir sobre questões pedagógicas colocadas pelos professores e d) Levantar 

questões para a formação/investigação/acção na área da composição escrita. No 

segundo momento desta segunda etapa, tivemos como objectivos: a) realizar o 

levantamento de questões para o trabalho colaborativo; b) Construir propostas de 

mudança das práticas dos professores; c) Reflectir sobre as conclusões dos trabalhos dos 

diferentes grupos colaborativos da instituição escolar. 

A terceira etapa do projecto teve, também, como centro o trabalho colaborativo no 

grupo “Escrita: composição de textos” e centrámo-nos no tema: “O professor como 

aprendente do processo de composição escrita”. Decorreu, também, ao longo do ano de 

2009/2010. Foram criados, novamente, dois momentos distintos. O primeiro teve como 

objectivos: a) Criar oportunidades de escrita de textos; b) Analisar e reflectir sobre os 

processos e produtos de escrita dos professores (auto e hetero-avaliação); c) Observar as 

práticas dos professores, relativamente às aulas de composição escrita; d) Analisar e 

reflectir sobre essas práticas e e) Construir propostas de mudança das práticas. 
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 No segundo momento da terceira etapa, foram nossos objectivos: a) Apresentar 

modelos teóricos sobre a composição escrita; b) Colocar, novamente, os professores, em 

situação de escrita de textos; c) Analisar e reflectir sobre esses textos; c) 

Planificar/programar uma unidade didáctica para o ensino da composição escrita; d) 

Observar as práticas dos professores, relativamente às aulas de composição escrita; e) 

Analisar e reflectir sobre os resultados da formação em contexto colaborativo; f) 

Reflectir sobre as conclusões dos trabalhos dos diferentes grupos colaborativos da 

instituição escolar. 

 No ano lectivo de 2010/2011, teve lugar a escrita do relatório da dissertação do 

doutoramento. Ao longo de toda a investigação, realizámos diversas leituras teóricas 

sobre a temática em estudo e, também, uma revisão da literatura sobre a construção e 

aplicação dos instrumentos que julgámos adequados à nossa investigação. 

 

6 – Técnicas e instrumentos de recolha e análise de dados 

A partir das questões e dos objectivos de investigação que elaborámos, considerámos 

pertinente a opção por diferentes técnicas e estratégias de recolha e tratamento de dados, 

tendo sempre presente a opção por uma metodologia qualitativa. Como referem Damas 

e Ketele (1985, p.126), “importa ligar a escolha de tratamento à questão-problema e, em 

certos casos, diferentes estratégias de tratamento merecem ser utilizadas conjuntamente, 

pois que elas se completam e matizam”. 

 

 6. 1 - Questionário 

O inquérito por questionário pareceu-nos o instrumento de recolha de informação 

adequado á primeira etapa da investigação, pois permitiu-nos conhecer a realidade 

(contexto) em que esta se desenvolveu, tendo, portanto, carácter de diagnóstico da 

situação de partida.  
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A utilização do questionário teve como função a descrição e, como tal, a amostra foi 

escolhida como sendo “susceptível de apresentar as múltiplas facetas do problema” 

(Damas & Ketele, 1985, p.129). Esta nossa pretensão justificou a aplicação do 

questionário aos professores de todos os níveis de ensino, do Pré-escolar ao Secundário. 

 

6.1.1 – Questionário “Desenvolvimento Profissional de Professores” 

Pensámos que, com a utilização do questionário “Desenvolvimento Profissional de 

Professores” (DPP) (adaptado de Flores & Veiga Simão, 2007), obteríamos informação 

pertinente, já que concordamos com Tuckman (2000, p.307) que defende que os 

questionários “tornam possível medir o que uma pessoa sabe (informação ou 

conhecimento), o que gosta e não gosta (valores e preferências) e o que pensa (atitudes e 

crenças) ” (Anexo A). 

Julgámos importante aplicar o questionário DPP, de forma a compreender as percepções 

dos professores sobre questões importantes para a investigação, nomeadamente as 

relacionadas com a liderança e cultura da escola, as oportunidades de aprendizagem e 

desenvolvimento profissional no contexto de trabalho e, ainda, as concepções sobre 

composição escrita.  

O questionário DPP foi concebido e faz parte de um projecto com o mesmo nome, no 

âmbito de uma parceria entre as universidades de Lapland (Finlândia), de Novi Sad 

(Sérvia e Montenegro) e do Minho e de Lisboa (Portugal). É constituído por cinco 

blocos: Bloco I – Dados pessoais e profissionais (questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10); 

Bloco II – Formação contínua nos últimos dois anos (questões 11, 12, 13, 14 e 15) A 

questão 15, referente a motivações, contempla sete dimensões, relacionadas com as 

seguintes motivações: instrumentais (itens 1, 3 e 12); práticas (itens 7, 8, 9 e 10); 

emancipatórias (itens 2, 4, 5, 6 e 11); políticas (itens 15 e 16), pedagógicas (itens 13 e 

14); colaborativas (itens 17, 18 e 19) e outras (item 20); Bloco III – Natureza do 

trabalho docente, que inclui a questão 16, com as seguintes dimensões: uso de destrezas 

e conhecimentos (itens 1 e 7); latitude de decisão (itens 2 e 10); feedback (itens 3 e 6); 

trabalho como um todo (itens 4 e 8); significado/sentido (itens 5 e 9) e ética (itens 11, 
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12 e 13); Bloco IV – Percepções sobre liderança (s) e cultura (s), que inclui as questões 

17 e 18. A questão 17 diz respeito a “Percepções sobre liderança (s) e cultura (s) que 

tem quatro dimensões: eficácia (itens 1, 2 e 3); tomada de decisão participada (itens 7, 8 

e 11); ajuda e encorajamento (itens 4, 5, 6 e 10) e orientação ética (item 9). Na questão 

18, “Orientação profissional no contexto em que trabalha”, estão incluídos três tipos de 

orientação: profissional individual (itens 1, 6, 10 e 15); profissional colectiva (itens 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14) e orientação para a ética profissional (itens 16, 17 e 18). 

Deste bloco, fazem, ainda, parte, as questões dezanove, que diz respeito ao 

envolvimento e nível de responsabilidade do professor em projectos da escola, e a 

questão vinte que solicita ao respondente qual a natureza desse (s) projecto (s). Bloco V 

– Oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento profissional no local de trabalho. 

Neste bloco está incluída a questão 21, “Oportunidades de aprendizagem e 

desenvolvimento profissional”, que tem quatro dimensões: oportunidades individuais 

para o desenvolvimento profissional (itens 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 11); oportunidades ao nível 

da escola/agrupamento, para o desenvolvimento profissional (itens 5, 6, 8, 10 e 13); 

formação curto prazo (item 12) e formação longo prazo (item 14). 

Incluímos, neste questionário, um sexto bloco, relativo às representações sobre 

composição escrita, que contribuiu para o desenvolvimento do projecto de formação 

colaborativa. Na construção deste bloco “Representações sobre a escrita” baseámo-nos 

nos resultados da anterior investigação (Almeida, 2004; Almeida & Veiga Simão, 2007) 

e tivemos em atenção as características dos participantes a inquirir. O bloco VI inclui a 

questão 22 do questionário e é constituído por 14 itens, que se distribuem por quatro 

dimensões, que julgámos importantes: A – Conhecimento do processo de escrita, que 

inclui questões relativas às funções da escrita (item 1), às operações cognitivas 

implicadas no processo de escrita (item 2) e destinatários da escrita (item 3); B – 

Controlo e regulação do processo de escrita (itens 4, 7, 12 e 14); C – Interacção 

professor/aluno (itens 5, 11 e 13) e D – Práticas de prevenção/correcção/remedeio (itens 

6, 8, 9 e 10). Neste bloco VI, os itens foram apresentados pela seguinte ordem: 1, 3, 4, 

10, 12, 6, 2, 14, 8, 5, 9, 11,13 e 7. 
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6. 1. 2 – Questionário sobre concepções de professores 

O questionário de resposta aberta, proposto a cada um dos elementos do grupo de 

formação colaborativa, “Escrita: composição de textos”, foi elaborado com base em 

leituras teóricas sobre as temáticas da investigação e teve como objectivos os seguintes: 

obter informação sobre as concepções dos professores sobre desenvolvimento 

profissional, trabalho colaborativo e processo de ensino - aprendizagem da composição 

escrita. Pensámos, também, que, a partir da análise das respostas às questões colocadas, 

surgiriam questões pertinentes para o trabalho de formação/investigação/acção sobre a 

escrita de textos que o grupo poderia desenvolver. 

Deste modo, tratou-se de um questionário simples, que nos permitiu, por um lado, 

abordar temáticas que se prendem com o trabalho colaborativo, que é a dinâmica que 

pretendemos implementar, para compreender se esta proposta formativa pode contribuir 

para a mudança das concepções e práticas sobre a composição escrita. Utilizámos um 

questionário de resposta aberta para obter dados relativos a representações dos sujeitos, 

utilizando o seu próprio vocabulário e, sobretudo o seu referente. 

Na elaboração deste questionário, realizámos uma breve revisão sobre esta técnica de 

recolha de dados, nomeadamente sobre os seus princípios e propriedades. Tivemos em 

conta as características dos participantes do grupo colaborativo (professores do 1º Ciclo 

do Ensino Básico), assim como a definição do tipo de questões, de acordo com os 

objectivos propostos. O cuidado a ter na elaboração das questões é sublinhado por 

Ghiglione e Matalon (1992, p.111) que defendem que “as questões devem ser 

concebidas de modo a que não suscitem dúvidas, que sejam perfeitamente claras, sem 

nenhuma ambiguidade e que a pessoa saiba exactamente o que se espera dela”.  

O questionário foi constituído em duas partes. Uma primeira parte é relativa a dados 

pessoais (género, idade, habilitações académicas, ano de escolaridade que lecciona ou 

outras situações e tempo de serviço) que nos permitiram caracterizar os participantes, e 

uma segunda parte é composta por três questões abertas, de resposta breve. A opção por 

questões abertas resultou do facto de pretendermos dar total liberdade de resposta aos 

inquiridos. A inclusão de vinhetas de banda desenhada neste questionário teve como 
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objectivo motivar o respondente para a temática pretendida. 

A primeira questão, sobre desenvolvimento profissional, pretendeu recolher informação 

sobre uma actividade de formação que o respondente considere como tendo tido 

influência no seu desenvolvimento como professor. A segunda questão, sobre trabalho 

colaborativo, teve duas alíneas: na primeira pretendemos recolher informação sobre a 

representação do que significa trabalho colaborativo entre professores e, na segunda, a 

valorização desse mesmo trabalho colaborativo na escola onde os professores 

leccionam. A terceira e última questão teve como temática a composição escrita. Uma 

primeira alínea é relativa ao processo de ensino -aprendizagem da escrita e procurou 

perceber como é que o professor dinamiza o trabalho de escrita com os seus alunos. Foi 

utilizada uma vinheta de banda desenhada, com o objectivo de motivar a actividade 

reflexiva do docente para a sua resposta. Na segunda alínea, pretendemos recolher 

informação sobre o que significa “saber escrever” para os respondentes. Na terceira 

alínea, pedimos um comentário ao conteúdo de uma vinheta de banda desenhada, com o 

objectivo de compreender a atitude dos respondentes relativamente ao processo de 

ensino - aprendizagem da composição escrita, nomeadamente em relação às temáticas 

propostas aos alunos, aquando da escrita de textos. Considerámos esta questão 

pertinente para o processo de escrita dos alunos, na medida em que consideramos 

fundamental que estes possam ter alguma informação sobre o tema da escrita ou, então, 

ter hipótese de realizar uma pesquisa sobre esse mesmo tema. 

Duas das questões sobre composição escrita prenderam-se, portanto, com o 

enquadramento do acto de escrita, em situação de sala de aula, nomeadamente com o 

processo de escolha do tema a desenvolver pelos alunos e com a forma como os 

professores abordam, com os alunos, o processo de planificação do texto. Incluímos, 

também, uma questão sobre o que significa saber escrever para cada um dos 

professores. 

O questionário incluiu, ainda, informações sobre a sua finalidade, a importância da 

colaboração dos informantes para a concretização da investigação, e garantiu a 

confidencialidade dos dados recolhidos (Anexo B). 
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6.1.3 – Questionário de avaliação da formação colaborativa  

Elaborámos, no final da investigação, um questionário de avaliação sobre a formação 

colaborativa, ao qual os elementos do grupo colaborativo responderam. A finalidade 

deste questionário foi tentar compreender, de acordo com as questões de investigação e 

os respectivos objectivos, algumas questões que considerámos pertinentes: 1 – A 

opinião dos elementos do grupo sobre a dinâmica de trabalho colaborativo, 

comparativamente com outras dinâmicas de formação; 2 – A forma como decorreram as 

sessões de trabalho colaborativo e propostas de alteração; 3 - As implicações da 

situação de escrevente, na prática pedagógica dos professores; 4 – Em que medida é que 

a formação teórica, sobre os enfoques teóricos/didácticos sobre o processo de escrita, 

contribuiu (ou não) para as suas práticas; 5 – Diferenças identificadas pelos professores, 

no processo/produto da escrita dos seus alunos, e, em caso afirmativo, referir esses 

aspectos. 

O questionário foi constituído por seis questões de resposta aberta que, em nosso 

entender, permitiram aos inquiridos maior liberdade de resposta. Relativamente à 

estrutura, podemos considerá-lo fragmentado, na medida em que cada questão é 

independente das restantes. A primeira questão está relacionada com o primeiro ponto e 

foi formulada do seguinte modo: “Após dois anos de prática de formação colaborativa, 

qual a sua opinião sobre esta dinâmica de formação, comparativamente com as outras 

dinâmicas?”. Relacionada com o ponto dois, formulámos a segunda questão: “O que 

pensa sobre a forma como decorreram as sessões de trabalho colaborativo no grupo: 

“Escrita: composição de textos”? Que alterações proporia?”. A terceira questão que 

elaborámos está de acordo com o ponto três: “Ser colocado na situação de escrevente 

teve algumas implicações na sua prática pedagógica, relativamente ao ensino da 

composição escrita? Porquê?”. De acordo com o ponto quatro, surgiu a questão: “Em 

que medida a formação sobre os enfoques teóricos/didácticos e os modelos cognitivos 

sobre o processo de escrita contribuíram para a alteração das suas práticas?”. A quinta 

questão foi elaborada a partir da nossa pretensão, expressa no ponto cinco: “Notou 

diferenças no processo/produto da escrita dos seus alunos? Em que aspectos?”. Por fim, 
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possibilitámos aos respondentes acrescentar algum comentário: “Se pretender 

acrescentar algum comentário sobre outros aspectos relativos a este questionário, utilize, 

por favor, o espaço que se segue.” (Anexo C). 

O questionário foi mostrado aos professores, numa sessão de trabalho, não tendo 

surgido qualquer dificuldade no seu preenchimento. Posteriormente, foi enviado, via 

intranet, a esses mesmos professores. As respostas foram-nos devolvidas, passados uns 

dias, em suporte informático. 

 

6.2 – Observação  

A observação permite recolher dados e compreender situações educativas, centrando-as 

nos contextos reais de acção e “na descrição da situação em que se dá o comportamento 

pois este é considerado como uma resultante da resposta do indivíduo a um conjunto 

complexo de estímulos” (Estrela, 1994, p.47). Vieira (1993, p.38) afirma que “no 

campo da investigação como no da formação de professores, a crescente valorização da 

sala de aula como foco de atenção tem vindo a conferir à observação um papel de 

destaque como estratégia de recolha de informação”. Aguiar e Alves (2010, p.237, de 

acordo citando Bretel, 2002, p.20), referem que “observar o docente em acção é a 

melhor forma de reunir informação acerca da sua efectividade”. 

 Concordamos que a sala de aula pode considerar-se, pois, uma situação de observação, 

na medida em que os professores e alunos se encontram no seu enquadramento de vida 

habitual e os comportamentos destes actores sociais, presentes na situação, com toda a 

subjectividade que os caracteriza, são passíveis de ser observados e perspectivam a 

realidade na sua dinâmica. Estrela (1994, p.46, de acordo com Henry, s/d) afirma que «é 

pelo registo e pela análise do “continuum” que se obtém a significação intrínseca dos 

comportamentos». Salientamos, ainda, e de acordo com Wragg (1995, p.2), que “a 

observação da sala de aula pode beneficiar igualmente o observador e a pessoa 

observada, servindo para informar e aumentar a capacidade profissional de ambas as 

pessoas”. Acreditamos que as observações que efectuámos serviram, não só para a 

recolha de dados, como também para o nosso desenvolvimento profissional. 
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Nesta investigação, utilizámos a observação seguida de reflexão, a partir da estimulação 

da recordação, entre o observador e a realidade observada. Não tivemos qualquer 

perspectiva de avaliação dos professores observados e, neste sentido, a questão da 

subjectividade-objectividade colocou-se de uma forma mais positiva, relativamente às 

limitações apontadas a esta técnica, na medida em que, como sustenta Aguiar e Alves 

(2010. p.238, citando Cruz, 2009, p.143), “o debate entre o observador e o observado 

permite confrontos de diferentes subjectividades contribuindo para atenuar as 

deformações resultantes da perspectiva”. 

 

6.2.1 – Observação naturalista  

A observação naturalista que realizámos, situando-nos como observador não 

participante, permitiu-nos apreender a riqueza e especificidade da situação educativa 

(aula de composição escrita) e, ainda, descrever os comportamentos dos sujeitos 

(professores e alunos) no seu contexto próprio. Teve uma função descritiva dos 

fenómenos observados, de acordo com um objectivo, previamente definido, ainda que 

não tivéssemos pensado em categorias apriorísticas. No quadro das metodologias 

qualitativas, a observação “acredita na possibilidade de tornar visível aquilo que é 

invisível, mediante em esforço descritivo de centração no aqui e agora, e de vaivém 

entre o directamente observável e o induzível” (Rodrigues, 1997, p.130). 

A revisão da literatura que efectuámos, sobre a temática da observação naturalista, da 

qual possuíamos já alguma experiência, veio confirmar a necessidade, que procurámos 

ter presente, de ter em conta os “atributos criteriais da tarefa de observar uma aula (…): 

a subjectividade, o carácter interpretativo e a intencionalidade” (Vieira, 1993, p.39). 

Assim sendo, procurámos controlar diferentes conhecimentos prévios que possuíamos: 

acerca dos professores que observámos, do contexto de observação e do processo de 

ensino-aprendizagem da composição escrita, que constituía o foco da observação. 

Considerámos que a intencionalidade foi um factor muito importante, porque nos 

permitiu focarmo-nos, concretamente, nos aspectos que considerámos pertinentes. 

Pensamos que a objectividade das observações que realizámos foi conseguida, em parte, 
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com o esforço de focalização na dimensão que pretendíamos observar, ou seja, o 

desempenho do professor, relativamente ao processo de ensino-aprendizagem da 

composição escrita dos seus alunos. Esta dinâmica de observação foi concertada entre 

todos os elementos do grupo. 

Tivemos em consideração alguns aspectos importantes relacionados com esta técnica de 

recolha de informação, que não deve ser selectiva nem discriminativa. Pretendemos que 

não se operasse filtragem do real, mas pensamos que a observação deverá ser 

manipulada, no sentido em que o observador/investigador terá que optar pela escolha 

deliberada das situações a observar, a partir do objectivo da sua observação 

(desempenho do professor - aula de composição escrita). Como defende Wragg (1995, 

p.2), “o importante (…) é que os métodos de observação de sala de aula se devem 

adaptar aos seus propósitos”.  

Considerámos, como preocupação de partida para as observações, o facto de evitarmos 

condicionalismos prévios e tentarmos centrar-nos na observação de aspectos que, para 

nós, eram significativos, sem, contudo, perder o sentido da totalidade da situação que 

observámos. Esta nossa opção está de acordo com Damas e Ketele (1985, p. 51), que 

defendem que é possível “manipular a situação naturalista sem destruir o seu carácter 

natural”. Outro aspecto que considerámos foi a inferência. O observador não deve 

limitar-se a enunciar o que vê e ouve, mas deve atribuir significação aos factos que 

observa. Pensamos que a nossa experiência pessoal foi um dado a considerar no 

processo de inferência, contribuindo para um aumento do seu grau.  

Acreditamos que foi importante o observador não confiar apenas na sua recordação dos 

acontecimentos, porque a memória é selectiva e pode eliminar comportamentos 

importantes. Por esta razão, para além da anotação imediata de alguns comportamentos, 

julgados pertinentes, recorreremos à videogravação, que nos permitiu rever os 

acontecimentos, posteriormente reflectir sobre a aula com os participantes, e não 

implicou a tomada de decisões do investigador, no momento de observação (Wragg, 

1995). 

Em nossa opinião, a observação naturalista permitiu obter dados profundos, 
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relativamente aos casos particulares, e facultou um olhar fecundo sobre os diferentes 

planos e níveis da realidade. Não foi nossa intenção quantificar nem generalizar os 

dados obtidos. Por outro lado, pensamos que os professores compreenderam que a 

observação que realizámos se destinou “a pôr o professor perante si próprio e não a 

produzir juízos acabados sobre as suas competências” (Aguiar & Alves, 2010, p.238, 

citando Cruz, 2009, p.143). Foram realizadas quatro observações naturalistas, uma a 

cada elemento do grupo colaborativo, e o tratamento dos resultados dessas observações 

foi efectuado, utilizando processos de procura qualitativa de sentido. 

 

6.2.2 – Observação sistemática 

Relativamente à observação sistemática, que utilizámos numa fase posterior à da 

observação naturalista, estamos cientes de que, como processo em si mesmo, e utilizado 

de forma isolada, permitiria um acesso limitado à configuração das representações e ao 

universo de sentido dos protagonistas. Apesar de, na opinião de alguns autores (Estrela, 

1994; Postic & Ketele, 1988), a observação sistemática ser selectiva e não contemplar o 

contexto situacional, pensamos que, tal como Estrela (1994) defende, esta técnica, 

aliada a outros instrumentos, pode contribuir para um melhor conhecimento entre os 

dados obtidos e os meios utilizados. Como referem Damas e Ketele (1985, p.56), “ é 

bom lembrar que os aspectos sistemático - não sistemático são os dois pólos de uma 

continuidade”. 

Para Damas e Ketele (1985, p.52), podemos considerar uma observação como 

sistemática quando tem em conta as seguintes condições: “emprego de processos 

coerentes e repetíveis; definição das condições de observação; emprego de técnicas 

rigorosas: de observação, de anotação e de codificação”.  

Na observação sistemática, que realizámos a quatro aulas de composição escrita, uma de 

cada elemento do grupo de formação colaborativa, utilizámos grelhas de observação, 

construídas a partir da análise dos dados da observação naturalista e da estimulação da 

recordação, realizada com os professores. A partir desta última, os professores 

definiram propostas de mudança das práticas, e foi com base nessas propostas que 
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elaborámos as respectivas grelhas, dividindo os dados a observar pelas três fases do 

processo de escrita (planificação, textualização e revisão). Não recorremos, portanto, a 

“sistemas de sinais” ou “sistemas de categorias” (Estrela, 1994, p.40, de acordo com 

Medley & Mitzel, 1963), apoiando-nos em Estrela (1994), que refere que a observação 

pode ser sistematizada, sem recorrer a estes tipos de sistemas. 

 Sabemos que os comportamentos que observámos poderiam ser registados de acordo 

com diferentes variáveis (frequência, intensidade, precisão,…), mas foi nosso objectivo 

identificar, apenas, a presença ou ausência desses comportamentos. Neves (1997, p.581, 

de acordo com Patton, 1990) refere que o investigador, no processo de observação, tem 

a possibilidade de observar “aspectos que escapam à consciência dos participantes, 

nomeadamente, as rotinas em que estão envolvidos”. Esta decisão de registar apenas a 

presença ou ausência das mudanças prendeu-se com o objectivo da observação, que 

pretendia verificar se o professor alterava ou não as suas práticas, de acordo com as 

propostas que tinha referido, tendo em vista uma posterior reflexão. Para além deste 

registo, recolhemos, também, com estas grelhas de observação sistemática, informações 

que julgámos pertinentes para o desenvolvimento da formação colaborativa. 

Acreditamos que, nesta investigação, retirámos benefícios deste tipo de observação, nas 

aulas de composição escrita, utilizando, controladamente, processos sistematizados na 

orientação da observação. Concordamos com Estrela (1994, p.40), quando defende que 

“ a sistematização não é dada pela técnica ou pelo instrumento, mas, sim, pela definição 

de uma estrutura de coerência intrínseca entre processos e resultados obtidos”. Não 

podemos ignorar, contudo, que a nossa presença em sala de aula, apesar de observador 

não participante, poderá ter tido alguma acção sobre o desenrolar dessa mesma aula. 

Como refere Neves (1997, p.582, de acordo com Goetz e LeCompte 1984), o 

observador não participante “ao observar uma cena adquire um estatuto e um papel”. 

 

6.3 – Estimulação da recordação 

A metodologia de estimulação da recordação, que adoptámos, a partir da videogravação 

das aulas, pareceu-nos muito útil, como complemento da observação naturalista. Como 
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defende Veiga Simão (2002b, p.245), “ a identificação dos pensamentos e decisões 

tomadas pelo professor – as razões que tem para agir de determinado modo – podem 

proporcionar informações úteis, mesmo essenciais para a descrição do processo de 

ensino”.  

De acordo com Veiga Simão (2002b, p.246, citando diversos autores: Mckay & 

Marlknd, 1978; McNair & Joyce, 1979; King, 1980; Calderhead, 1981; Clark & 

Peterson, 1986; Marcelo, 1987; Pacheco, 1990; Pinto, 1993), em situação de 

investigação, em sala de aula, “muitos estudos adoptaram a metodologia de estimulação 

da recordação para investigar os processos de pensamento e de tomada de decisão dos 

professores, no acto de ensinar”.  

Num estudo sobre a prática de dois professores do 1º Ciclo, em aulas de língua 

portuguesa, relativamente ao ensino do resumo, Veiga Simão (1993, citada pela mesma 

autora, em 1997 e 2002b), refere ter utilizado esta técnica de estimulação da recordação 

com os professores e também com três alunos, escolhidos segundo critérios definidos 

pelos próprios professores. Após transcrição e análise destes comentários, relativamente 

aos professores, a autora verificou “que a maior percentagem da informação 

corresponde aos alunos e aos procedimentos e estratégias face ao ensino”, tendo sido 

pouco referidos, quer o conteúdo da aula, quer os objectivos do ensino (Veiga Simão, 

2002b, p.249). 

Numa investigação posterior, Veiga Simão (1997, p.120) utilizou a estimulação da 

recordação num estudo com dois professores do 3º Ciclo do Ensino Básico, com um 

duplo objectivo: obter a reflexão dos professores “sobre a sua prática mas também como 

exercício metacognitivo”. A autora refere, relativamente à estimulação da recordação, 

“as potencialidades formadoras desta metodologia”, realçando, neste estudo, que “o 

facto de os professores poderem reflectir sobre si próprios em situação possibilitou-lhes 

uma tomada de consciência dos seus processos e produtos cognitivos, o que estimula 

uma atitude activa na regulação desses processos em relação com a prática” (ibidem).  

A literatura considera que a estimulação da recordação pode assumir diferentes técnicas: 

observação da gravação com a presença do professor e do investigador; observação da 
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gravação com a presença de todos os intervenientes (alunos, professor, investigador) 

(Veiga Simão, 1997, 2002b). Nesta investigação, a videogravação de cada aula foi vista 

pelo respectivo professor e investigadora, tendo o primeiro total liberdade de comentar a 

sua acção educativa. Perante a videogravação, possibilitámos aos professores que 

relatassem as suas reflexões sobre a sua prática pedagógica, utilizando momentos de 

paragem, sempre que julgassem necessário. Não utilizámos, portanto, qualquer sistema 

de categorias prévio. Esses comentários/reflexões foram gravados, para análise/reflexão 

posterior.  

Veiga Simão (2002b, p. 247, citando Yinger, 1986, p.270) refere que este último autor 

coloca algumas objecções à utilização desta técnica, defendendo que “durante as 

entrevistas de estimulação da recordação, os sujeitos respondem não só às memórias da 

situação mas também a um conjunto de estímulos fornecidos pela gravação”. 

Concordamos com Veiga Simão (2002b, p. 247), quando refere que a utilização desta 

técnica “produz, de facto, um registo do pensamento do sujeito sobre os estímulos 

visionados/ouvidos na gravação”. Não colocando em causa esta objecção, pensamos que 

esta técnica permitiu aos professores a tomada de consciência de si próprios e dos 

comportamentos que evidenciaram, na sua prática pedagógica.  

Veiga Simão (2002b, de acordo com Fuller e Manning, 1973) salienta que estes autores 

colocaram, também, uma objecção à prática da estimulação de recordação, referindo 

situações de stress, por parte dos professores, aquando do visionamento da gravação da 

aula. No nosso caso, pensamos que este facto não ocorreu, relativamente a cada um dos 

professores. Esta circunstância pode ter sido devida ao facto de existir, entre os 

professores e a investigadora, conhecimento pessoal e profissional, e, até, empatia, e, 

também, pelo facto de estarmos envolvidos num grupo de formação colaborativa, e esta 

decisão ter surgido no grupo. 

Acreditamos, portanto, que a análise e reflexão sobre a prática educativa, realizada 

através da estimulação da recordação, contribuíram para potenciar o processo reflexivo 

dos professores, através da oportunidade de “rever os propósitos e os princípios 

subjacentes aos juízos e práticas que desenvolvemos na sala de aula (…) ” (Fullan & 

Hargreaves, 2001, p.120). 
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6.4 – Artefactos dos professores 

Considerámos como artefactos os registos escritos pelos professores (planificações, 

instrumentos de avaliação, fichas de registo de dificuldades sobre a composição escrita, 

registos teóricos, reflexões, actas, …) que, em nosso entender, nos pareceram contribuir 

para fornecer informação acrescida sobre as concepções e práticas desses professores, 

relativamente ao ensino-aprendizagem da composição escrita. Pensámos, pois, que a 

utilização destes artefactos constituiu um contributo importante para a compreensão das 

práticas dos professores, opinião que partilhámos com Bruning, Schraw e Ronning 

(2002, p.227), que defendem que “as crenças dos professores costumam influenciar a 

planificação do ensino” e também com Rodrigues (1997, p.583), quando afirma que os 

documentos dos professores podem ser “exemplos esclarecedores das suas práticas”. 

Defendemos, também, que estes registos constituíram informações importantes sobre o 

pensamento do professor e podem ser utilizados como material para reflexão (Yinger & 

Clark, 1998) o que, na investigação, foi uma prática transversal ao trabalho de 

investigação/acção/formação. Considerámos muito úteis os documentos elaborados 

pelos professores, na medida em que foram produzidos e fizeram parte de um 

determinado contexto, que foi aquele em que desenvolvemos a investigação. Por outro 

lado, pensamos que estes artefactos serviram como suporte da orientação do processo 

colaborativo. 

Acreditamos que estes artefactos tiveram significado neste contexto de acção, e 

concordamos com Hodder (1994, p.394) quando, num artigo sobre a interpretação de 

textos escritos e artefactos, afirma que «o texto pode “dizer” muitas coisas diferentes em 

contextos diferentes». Este autor (ibidem) considera, ainda, que “apesar dos problemas 

inferenciais inerentes a esta evidência, (…) os traços materiais do comportamento 

fornecem uma perspectiva importante e diferente daquela providenciada por qualquer 

número de questionários”. 

Os documentos elaborados pelos professores foram sendo objecto de reflexão e análise 

conjunta, nas sessões de trabalho colaborativo. Não nos pareceu necessário tratar a 
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informação relativa a estes documentos através de análise de conteúdo ou de análise 

documental. A reflexão partilhada, entre todos os elementos do grupo, revelou-se, em 

nosso entender, o modo mais consistente e mais produtivo para a análise destes 

artefactos (Anexo D).  

 

6.5 - Análise de conteúdo 

Bardin (1997, p.32, de acordo com Henry & Moscovici, 1968) afirma que “tudo o que é 

dito ou escrito é susceptível de ser submetido a uma análise de conteúdo”. 

A técnica por nós escolhida para tratamento dos dados que fomos recolhendo, ao longo 

da investigação, foi, predominantemente, a análise de conteúdo qualitativa, ou seja, “um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações” que é um “único instrumento, mas 

marcado por uma grande disparidade de comunicações" (Bardin, 1997, p.31). A 

utilização da análise de conteúdo quantitativa, que utilizámos para o tratamento de 

alguns dados (questionário DPP), deveu-se ao facto de julgarmos pertinente a contagem 

da frequência de indicadores, no sentido de valorizarmos determinadas ocorrências, 

relativas ao contexto.  

Na investigação, trabalhámos documentos produzidos pela necessidade da própria 

investigação (questionários, textos, registos de observação, entre outros), documentos 

esses em que realizámos “a manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse 

conteúdo), para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre uma outra 

realidade que não a da mensagem” (Bardin, 1997, p.46). Neste exercício de 

manipulação, utilizámos a inferência, ou seja, uma “operação lógica, pela qual se admite 

uma proposição em virtude da sua ligação com outras proposições já aceites como 

verdadeiras” (idem, p.39). Foi este processo de inferência que utilizámos quando, após a 

enumeração das características dos diferentes documentos, procedemos à passagem, 

explícita e controlada, da descrição à interpretação das mesmas. Concordámos com 

Damas e Ketele (1985, p.40), quando afirmam que o “processo de inferência funda-se, 

sobretudo, nos efeitos do comportamento, as relações entre os elementos da situação, os 

antecedentes e os consequentes… e sobre a própria experiência pessoal do observador”. 
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Neste processo, foi nosso propósito detectar, na grande maioria dos casos, a presença de 

determinados índices, em detrimento da frequência do seu aparecimento, facto que nos 

diferenciou de uma abordagem, dita quantitativa, da análise de conteúdo. 

A finalidade da análise de conteúdo foi, pois, efectuar inferências sobre as mensagens, 

com base numa lógica explicitada e cujas características são inventariadas e 

sistematizadas. Esta mesma perspectiva tinha sido já defendida por Vala (1986, p.104), 

quando refere que “a análise de conteúdo permite a inferência sobre a fonte e a situação 

em que esta produziu o material objecto de análise”. Também para Amado (2000, p.54), 

a importância da investigação-acção consiste no “facto de ela permitir (…) o avanço 

fecundo, à custa de inferências interpretativas derivadas dos quadros de referência 

teóricos do investigador”. A inferência torna-se, assim, veículo do conhecimento, mais 

do que obstáculo ao mesmo, e permite equacionar as possibilidades e limites de cada 

uma das situações a analisar. Quivy e Campenhoudt (1992, p.228) defendem que o 

investigador deve manter alguma distância em relação às suas próprias interpretações, 

tendo em atenção que, “não se trata de utilizar as suas próprias referências ideológicas 

ou normativas para julgar as dos outros, mas sim de as analisar a partir de critérios que 

incidem mais sobre a organização interna do discurso do que sobre o seu conteúdo 

explícito”. 

Bardin (1997) refere, também, que a análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos 

metodológicos que se aplicam a discursos. Para esta autora, a análise de conteúdo, 

enquanto esforço interpretativo, oscila entre dois pólos: ”o pólo do rigor da 

objectividade e o pólo da fecundidade da subjectividade” (idem, p.94). Defende, ainda, 

que o material sujeito a análise de conteúdo é entendido como resultado de uma 

complexa rede de condições de produção e que cabe ao analista produzir um modelo 

capaz de permitir a inferência sobre uma ou várias dessas condições de produção. A 

desmontagem do discurso é, em si, a produção de um novo discurso, através de um 

processo de localização/atribuição de traços de significações, que resultam de uma 

relação dinâmica entre as condições de produção do discurso a analisar e as condições 

de produção da análise.  

A análise de conteúdo compreende três fases: pré-análise, codificação e categorização, 
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que visam reduzir a complexidade do discurso, estabilizá-lo, identificá-lo, ordená-lo ou 

atribuir-lhe sentido. Estas fases são sequenciais, muito embora se possa admitir, na 

prática, “alguma flexibilidade na sequência” (Amado, 2000, p.55). 

A fase inicial da análise de conteúdo é a pré-análise e correspondeu, nesta investigação, 

a um período de intuições que teve como objectivo “tornar operacionais e sistematizar 

as ideias iniciais” É a fase de organização, propriamente dita, da “leitura flutuante” dos 

documentos (Bardin, 1997, p.95). A actividade primeira, enquanto investigadora, 

consistiu em ler o corpus documental, de modo a estabelecer contacto com os 

documentos a analisar, à luz do quadro teórico que definimos anteriormente, e no qual 

nos baseámos para definir as características relevantes do conteúdo. Na pré-análise do 

corpus, tivemos em atenção as quatro regras necessárias à sua execução: (1) Regra da 

exaustividade - o corpus deve ser o mais exaustivo possível. (2) Regra da 

representatividade - a amostra deve ser representativa do universo inicial. (3) Regra da 

homogeneidade – os documentos retidos devem ser homogéneos, devem obedecer a 

critérios precisos de escolha. (4) Regra da pertinência – os documentos a analisar devem 

ser adequados, enquanto fonte de informação, de modo a corresponderem ao objecto da 

análise. 

A segunda fase da análise de conteúdo é a codificação. Correspondeu a uma 

transformação dos dados brutos do texto, que permitiram atingir uma representação do 

conceito ou da sua expressão, susceptível de nos esclarecer acerca das características 

desse mesmo texto. Bardin (1997) referiu a codificação como um processo pelo qual os 

dados brutos são transformados, sistematicamente, e agregados em unidades, as quais 

permitem uma descrição exacta das características pertinentes do conteúdo. Este 

processo, para ficar completo, compreende três etapas: o recorte, a enumeração, e a 

classificação e agregação. Pensamos que a escolha das unidades de registo e de contexto 

respondeu, de modo pertinente, não só às características do material, mas também aos 

objectivos da análise. A unidade de contexto serviu de unidade de compreensão para 

codificar a unidade de registo, já que correspondeu ao segmento da mensagem, cujas 

dimensões são consideradas importantes para que se possa compreender a significação 

exacta da unidade de registo. Defendemos que esta prática de codificação se baseia em 

elementares operações do nosso quotidiano, nas quais tentamos simplificar e potenciar a 
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apreensão e, se possível, a explicitação desse mesmo quotidiano ou da mensagem. 

A categorização, última etapa da análise de conteúdo, consistiu na passagem dos dados 

brutos a dados organizados. Procurámos elementos de sentido, que depois de 

identificados, foram categorizados. A categorização é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento, segundo o género “analógico”, com critérios previamente definidos 

(Bardin,1997, p.117). Vala (1986, p.111) refere que a categorização pode ser realizada 

em dois momentos distintos: “à priori” ou “à posteriori”, ou, ainda, através de 

combinações destes dois processos.  

Na análise que efectuámos aos diferentes documentos desta investigação, cremos que 

combinámos estes dois processos, ou seja, tínhamos já em mente confirmar a presença 

ou ausência de determinadas categorias no corpus, mas, também nos orientámos, no 

sentido de detectar categorias nesse mesmo corpus. 

Seguimos, de acordo com Bardin (1997), os critérios que definem uma boa categoria: 

(1) A exclusão mútua – cada elemento deve pertencer a uma categoria. (2) A 

homogeneidade – a classificação das categorias deve basear-se, apenas, num único 

princípio. (3) A pertinência – as categorias encontradas devem ser adequadas ao 

material de análise e pertencer ao mesmo quadro teórico. (4) A objectividade e a 

fidelidade – a mesma grelha categorial deve ser aplicada ao mesmo material de análise 

escolhido. (5) A produtividade – as categorias seleccionadas devem ser férteis. 

A análise de conteúdo, considerada no âmbito da metodologia qualitativa, coloca, 

muitas vezes, questões relativas à validade e à fidelidade. Quivy e Campenhoudt (1992, 

p.228) referem que “alguns métodos de análise de conteúdo se baseiam em 

pressupostos, no mínimo simplistas”, muito embora considerem que as limitações 

inerentes à análise de conteúdo variem, de acordo com as variantes dessa mesma análise 

(temática, formal ou estrutural). 

Amado (2000, p.58) defendeu, de acordo com a literatura sobre esta temática, que, 

relativamente às questões de validade e de fidelidade, é importante a colaboração de 

juízes externos, salientando, no entanto, que “a fidelidade dos resultados depende em 
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grande parte da experiência e do conhecimento dos codificadores e de uma correcta 

formulação e definição das categorias”. Neste estudo, colaborou, como juiz externo, o 

respectivo orientador.  

A análise de conteúdo, realizada aos documentos que foram surgindo, por necessidades 

da investigação, visou, exactamente, simplificar e potenciar a apreensão e, se possível, a 

explicitação das mensagens. Representou um processo de busca constante, e de 

organização sistemática das informações que fomos obtendo, através das respostas aos 

questionários e dos registos de observações e das filmagens de aulas. 

 

7 – Questões de ética de investigação 

Quando iniciámos esta investigação, tornou-se bastante claro que recaía sobre nós a 

responsabilidade de garantir a confiança que, quer o director da escola, quer a 

comunidade educativa (professores, pais, alunos), tinham depositado em nós. 

Concordámos com Máximo-Esteves (2008, p.107, citando Denzi, 1989, p.60), quando 

afirma que “ a obrigação primeira que não podemos esquecer é sempre para com as 

pessoas que estudamos e não para com o nosso projecto ou área de estudo”. 

Neste sentido, o primeiro passo foi informar o director da escola dos objectivos da 

investigação e pedir a sua permissão para o desenvolvimento da mesma. Fizemos 

questão de referir os instrumentos de recolha de dados que teríamos necessidade de 

aplicar aos professores, quer para o conhecimento do contexto, quer no trabalho de 

investigação-acção em contexto colaborativo, que pretendíamos desenvolver com um 

grupo de professores do 1º Ciclo. Em virtude de existir um conhecimento de longos 

anos entre o director e a investigadora, acreditamos que não foi difícil estabelecer um 

clima de confiança. 

Relativamente aos professores envolvidos na primeira etapa da investigação, o 

questionário DPP salientava que “o questionário é anónimo e todas as garantia de 

confidencialidade serão respeitadas relativamente aos respondentes”. Foi este o 

procedimento que respeitámos. No que se refere aos professores que participaram no 



 
Desafios ao Desenvolvimento Profissional: do trabalho colaborativo ao nível da escola a um grupo sobre escrita 

 
 

174 
 

grupo de formação colaborativa, ”Escrita: composição de textos”, tivemos a 

preocupação de esclarecer o objectivo do estudo, garantir o uso restrito dos dados 

recolhidos e substituir os nomes dos participantes por letras.  

Sabemos que esta não foi uma investigação asséptica e, por esse motivo, concordamos 

com Máximo-Esteves (2008, p.106), quando sustenta que “o acesso ao conhecimento 

construído em colaboração estreita com outros requer relações de proximidade intensa, 

só possível se essas relações assentarem no pilar da confiança”. A mesma autora 

defende, também, que, “quando se trata de uma investigação-acção colaborativa, é 

necessário que os responsáveis pela investigação se assegurem de que todos os 

participantes aderem aos mesmos princípios éticos”. Esta foi outra das nossas 

preocupações, que julgámos ter resolvido.  

Ainda no âmbito da ética nesta investigação, e quando recolhemos dados através da 

observação de aulas, foi nossa preocupação solicitar aos encarregados de educação dos 

alunos que integravam as turmas a observar, o seu consentimento informado, colocando 

a hipótese de o aluno se situar fora do alcance da videogravação. Este pedido de 

autorização foi efectuado, pelo director do 1º Ciclo, através de uma carta enviada aos 

encarregados de educação (Anexo E). 

Acreditamos ter conseguido o nível de responsabilidade e confiança que nos era 

“exigido”, indo ao encontro das questões de índole ética que se devem colocar em 

qualquer investigação que envolva seres humanos. 

 

8 – Limitações do estudo 

Considerámos como uma limitação desta investigação, o facto de, na primeira etapa da 

mesma, a percentagem de respondentes ao questionário DPP ter sido inferior a 50% do 

total de professores da escola. Pensamos que a nossa opção de entregar os questionários 

aos coordenadores de departamento, em reunião do Conselho Pedagógico – Didáctico 

(CPD), para que os distribuíssem no respectivo departamento, não foi uma opção 

consistente. Ainda que tenhamos explicado, nesta reunião, os objectivos da 
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investigação, e tivéssemos pretendido dar aos coordenadores de departamento e 

elementos do CPD, a importância que julgámos adequada, colocámos, posteriormente, a 

hipótese de a comunicação entre os coordenadores e os outros professores não ter sido a 

mais eficaz. Por outro lado, pensámos não poder deixar de equacionar o facto de a 

percentagem de respondentes não ter sido a que gostaríamos, devido à falta de 

motivação dos professores, ou, também, devido à extensão do questionário. Numa 

época em que os professores estão envolvidos em tarefas tão diversificadas, o factor 

tempo pode, eventualmente, ter contribuído para o não preenchimento do questionário. 

De qualquer modo, acreditamos que os dados recolhidos nos permitiram caracterizar o 

contexto, no sentido de desenvolver a investigação. 

Uma situação que ocorreu, no período de trabalho colaborativo, e que pode, 

eventualmente, ter ocasionado alguma alteração nas relações entre os elementos do 

grupo ao qual pertencíamos, foi a nossa mudança de professora titular de turma para o 

cargo de coordenadora académica do 1º Ciclo. Acreditamos que não houve, da nossa 

parte, alteração na interacção com os outros professores que participaram no grupo, mas 

não podemos afirmar que este facto não tenha condicionado esses mesmos professores. 

Somente por esta última razão é que considerámos este facto como uma possível 

limitação. 

Sentimos, também, como limitação, a periodicidade das sessões de trabalho 

colaborativo. No primeiro ano da investigação (2008/2009), os grupos reuniram 

quinzenalmente, o que possibilitou um trabalho mais consistente, relativamente ao 

segundo ano (2009/2010), em que as sessões ocorreram uma vez por mês. Este facto, ao 

qual somos alheios, teve origem numa reorganização do horário da escola. Esta 

limitação foi sentida, também, por outros elementos do grupo, que expressaram a 

necessidade de mais tempo, aquando da avaliação do trabalho colaborativo. 
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CAPÍTULO IV 

FORMAÇÃO EM CONTEXTO COLABORATIVO 

 

1 – A formação colaborativa na Escola 

No primeiro momento da primeira etapa da investigação, que decorreu entre Maio e 

Setembro de 2008, e que denominámos de “Conhecimento do contexto de investigação 

e proposta de trabalho colaborativo”, pretendemos conhecer o contexto de ensino-

aprendizagem dos professores de uma escola do ensino privado, da cidade de Lisboa, de 

modo a desenvolver, com um grupo de professores do 1º Ciclo dessa mesma escola, um 

projecto de formação colaborativa.  

Foi nosso propósito desenvolver esta investigação de acordo com um paradigma em que 

“os professores fossem convidados e encorajados a inventar novas práticas”, em que a 

inovação não fosse desenvolvida por pessoas fora do contexto de sala de aula, como na 

pesquisa tradicional e em que fossem “os investigadores a fornecer as teorias e os 

modelos” (Randi & Corno, 2000, p.660). Estes autores defendem que «cada vez mais, o 

“bom” ensino é caracterizado como flexível e adequado a diferentes alunos e salas de 

aula» (idem, p.680). É com base nestes pressupostos que defendemos um trabalho 

colaborativo entre os professores, possibilitando-lhes a co-construção do conhecimento 

e a inovação nas práticas. 

 

1.1 - Conhecer o contexto 

Concordamos com Alonso (2007, p.110, de acordo com San Fabián, 1996), quando 

afirma que a “qualidade do ensino está em função da qualidade da escola (…), que a 

Instituição actua como contexto facilitador ou inibidor dos processos que ocorrem na 

aula”. 
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Pareceu-nos evidente que qualquer investigação deva implicar o conhecimento da 

realidade em que se opera e, nesse sentido, a aplicação de um inquérito por questionário 

pareceu-nos ser o instrumento de recolha de dados indicado para tentar fazer um 

diagnóstico da situação de partida.  

Assim sendo, julgámos importante aplicar o questionário DPP (Flores & Veiga Simão, 

2007) a todos os professores da escola, desde os educadores de infância até aos 

professores do Ensino Secundário. A aplicação a um número alargado de professores 

permitiu-nos ter uma perspectiva mais global do contexto pessoal e profissional dos 

professores destes níveis de escolaridade. 

A utilização deste instrumento justificou-se, na presente investigação, não só porque 

permitiu conhecer o contexto de ensino-aprendizagem dos professores da escola e as 

suas percepções, relativamente ao seu desenvolvimento profissional, como também 

contribuiu para o desenvolvimento do trabalho no grupo colaborativo “Escrita: 

composição de textos”. Possibilitou, ainda, o conhecimento sobre aspectos relacionados 

com a composição escrita, resultantes de uma questão, por nós introduzida no 

questionário, relativamente a esta temática.  

Os questionários foram entregues, em mão, aos educadores de infância e professores do 

1º Ciclo e aos coordenadores de departamento dos restantes ciclos. A entrega em mão 

aos dois primeiros grupos de educadores justificou-se pelo facto de desenvolverem a 

sua actividade profissional no mesmo edifício, onde leccionamos, e com um horário 

fixo, visto tratar-se de monodocência. A entrega aos coordenadores de departamento foi 

realizada num Conselho Pedagógico-Didáctico (do qual somos membro), realizado na 

escola, onde explicámos aos coordenadores dos diferentes departamentos os objectivos 

da nossa investigação e, objectivamente, da aplicação deste questionário.  

Cada coordenador comprometeu-se a distribuir, no respectivo departamento, o 

questionário, explicando aos professores, em reunião de departamento, os objectivos da 

aplicação do mesmo, e motivando os professores para o seu preenchimento. Este modo 

de distribuição indirecta pareceu-nos importante, na medida em que tentámos dar ao 

Conselho Pedagógico-Didáctico a importância que a direcção da escola pretende que 
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tenha, junto dos professores, delegando, nos seus membros, a responsabilidade da 

entrega dos questionários. Foi marcado um prazo de tempo para a entrega dos mesmos, 

no final do qual nos foram entregues quarenta e dois questionários, devidamente 

preenchidos.     

Após a recolha dos questionários, procedemos à respectiva análise. Efectuámos as 

percentagens relativas aos dados pessoais e profissionais dos respondentes e, também, 

com percentagens, procedemos ao tratamento e análise das seguintes questões: 

percepções sobre liderança (s) e cultura (s) da escola (questão 17); contexto de trabalho 

e orientação profissional dos professores (questão 18); oportunidades de aprendizagem e 

desenvolvimento profissional no local de trabalho (questão 21) e representações sobre 

composição escrita (questão 22). 

A opção pela análise destas questões do questionário DPP, e não da totalidade das 

mesmas, prendeu-se com o facto de ser nosso objectivo, nesta primeira etapa da 

investigação, identificar o modo como os professores se situam em relação à liderança e 

cultura da escola, ao desenvolvimento individual e colectivo, no seu contexto de 

trabalho, às oportunidades de aprendizagem e de desenvolvimento profissional, nesse 

mesmo contexto, e, ainda, em relação às representações sobre composição escrita 

(Anexo F). 

Acreditamos que a análise das questões referidas constituiu um material muito 

importante para podermos implementar a dinâmica de formação colaborativa na escola 

e, simultaneamente, a criação de grupos de formação, de entre os quais o grupo 

“Escrita: composição de textos”, que integrámos, e foi objecto da investigação. 
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1.1.1 - Percepções sobre liderança (s) e cultura (s) da escola (questão 17 – 

DPP) 

Quadro 4 – Eficácia (%) 

 

 DT D C/D C CT NR 

1. Sou encorajado(a) a desempenhar funções de 
liderança (a nível de cargos, de coordenação de 

projectos, etc...) na minha escola. 
11,9 14,3 38,1 31,0 4,8 - 

2. Na minha escola, existe uma liderança eficaz. 2,4 14,3 28,6 47,6 7,1 - 

3. Uma liderança eficaz é importante para promover o 

desenvolvimento profissional dos professores. 
- - - 19,0 81,0 - 

 

DT – Discordo totalmente; D – Discordo; C/D – Às vezes concordo, às vezes discordo; C – Concordo; CT 

– Concordo totalmente; NR – Não respondentes 

 

O quadro 4 apresenta as percepções sobre liderança (s) e cultura (s) da escola, ao nível 

da eficácia. A maior percentagem de respondentes (38,1%) revela indefinição, 

relativamente ao facto de ser encorajado a assumir funções de liderança na escola, 

embora 31% concordem com esta afirmação. No que diz respeito à percepção sobre a 

eficácia da liderança, o resultado pode considerar-se positivo, com um total de 54,7% de 

professores que assinalaram a sua resposta entre o “concordo” e o “concordo 

totalmente”. A grande maioria dos professores (81%) concorda totalmente em que o 

facto de existir uma liderança eficaz, na escola, contribui para o desenvolvimento 

profissional dos professores. 

 

Quadro 5 – Tomada de decisão participada (%) 

 

 DT D C/D C CT NR 

7. Na minha escola, os pais/encarregados de educação 

têm oportunidades para participar no processo de 

tomada de decisão. 

- 7,1 26,2 47,6 19,0 - 

8. Sinto que os meus pontos de vista são tidos em 

consideração em diversas instâncias da escola. 
- 7,1 42,8 40,5 9,5 - 

11. Os alunos são chamados a participar na vida da 
escola. 

- 2,4 9,5 28,6 59,5 - 

 

DT – Discordo totalmente; D – Discordo; C/D – Às vezes concordo, às vezes discordo; C – Concordo; CT 

– Concordo totalmente; NR – Não respondentes 
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As respostas relativas à tomada de decisão participada podem observar-se no quadro 5. 

A primeira questão, sobre a participação dos pais, na tomada de decisão, teve o acordo 

de 66,6% dos respondentes, com a discordância de, apenas, 7,1%. Relativamente à 

percepção sobre a possibilidade de a opinião dos professores ser considerada no 

contexto da escola, 50% dos respondentes concordam com este facto, embora haja 

indefinição por parte de 42,8% dos professores. Parece-nos importante assinalar que 

apenas 7,1% discorde desta percepção de poder colaborar nas diversas instâncias da 

escola. Quanto à participação dos alunos na vida da escola, 88,5% dos respondentes 

assinalaram as respostas “concordo” e “concordo totalmente”, com uma percentagem 

mínima de discordância (2,4%). Pensamos que, a partir da análise deste quadro, 

podemos inferir que existem, na escola, condições de tomada de decisão participada, 

quer ao nível dos pais, quer dos professores e alunos. 

 

Quadro 6 – Ajuda e encorajamento (%) 

 

 DT D C/D C CT NR 

4. O/A Director(a) de Ciclo é encorajador/a. - 2,4 23,8 40,5 33,3 - 

5. O/A Director(a) de Ciclo comunica abertamente sobre 

todas as questões relativas à escola. 
- 4,8 33,3 35,7 26,2 - 

6. O/A Director(a) de Ciclo tenta sempre ajudar em 

questões relativas à minha actividade pedagógica. 
2,4 2,4 26,2 38,1 31,0 - 

10. Na minha escola, existe uma liderança centrada nas 

pessoas. 
- 2,4 26,2 50,0 21,4 - 

 

DT – Discordo totalmente; D – Discordo; C/D – Às vezes concordo, às vezes discordo; C – Concordo; CT 

– Concordo totalmente; NR – Não respondentes 

 

As respostas, relativas à ajuda e encorajamento dos directores de ciclo, estão assinaladas 

no quadro 6. 73,8% dos professores “concordam” e “concordam totalmente” com o 

facto de serem encorajados, na sua actividade profissional, pelo director de ciclo. Sobre 

a comunicação entre o director de ciclo e os professores, relativa à escola, a 

percentagem daqueles que concordam e concordam totalmente é de 61,9%, ainda que 

existam 33,3% de professores que não têm uma opinião definida. Quanto à ajuda do 

director de ciclo na actividade pedagógica dos professores, a resposta é positiva para 

69,1%, sendo de assinalar, no entanto, que se observa discordância total em 2,4% dos 
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respondentes. A liderança centrada nas pessoas é uma realidade para 71,4% dos 

professores, ainda que com níveis de concordância diferentes. De um ponto de vista 

global, pensamos que os respondentes sentem ajuda e encorajamento, por parte dos 

diferentes directores de ciclo e encaram a escola como um local onde a liderança se 

centra nas pessoas. 

 

Quadro 7 – Orientação ética (%) 

 

 DT D C/D C CT NR 

9. Na minha escola, existe uma liderança orientada por 

valores e para os valores. 
- - 11,9 31,0 54,8 2,4 

 

DT – Discordo totalmente; D – Discordo; C/D – Às vezes concordo, às vezes discordo; C – Concordo; CT 

– Concordo totalmente; NR – Não respondentes 

 

A questão relativa ao quadro 7 tem, apenas, um item que diz respeito à liderança 

orientada por valores e para os valores. A leitura das respostas é bastante clara, 

evidenciando a concordância da quase totalidade dos respondentes (85,8%). Na 

verdade, estes resultados não nos surpreendem, visto a escola ser orientada por um 

paradigma pedagógico que defende uma forte educação para os valores. 

 

1.1.2 - Orientação profissional no contexto de trabalho (questão 18 – DPP) 

Quadro 8 – Orientação profissional individual (%) 

 

 DT D C/D C CT NR 

1. Na minha escola, as relações de trabalho 

caracterizam-se pelo individualismo. 
14,3 28,6 52,4 4,8 - - 

6. Na minha escola, raramente discutimos assuntos 
profissionais. 

28,6 54,8 16,7 - - - 

10. Sinto-me desiludido/a com os meus colegas. 31,0 26,2 40,5 2,4 - - 

15. Sou encorajado/a a tomar decisões sobre como 

ensinar. 
- 4,8 28,6 57,1 9,5 - 

 

DT – Discordo totalmente; D – Discordo; C/D – Às vezes concordo, às vezes discordo; C – Concordo; CT 

– Concordo totalmente; NR – Não respondentes 
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O quadro 8 refere o modo como os respondentes se situam, relativamente às suas 

orientações profissionais individuais, no contexto de trabalho. De realçar que 52,4% dos 

professores, no que diz respeito ao individualismo nas relações de trabalho, não assume 

uma opinião definida, assinalando, às vezes concordo, às vezes discordo. Esta mesma 

indefinição está presente no item 10, com uma percentagem de 40,5%, muito embora a 

soma das percentagens dos professores que discordam totalmente ou apenas discordam, 

seja superior a esta última (57,2%), o que nos leva a concluir que mais de metade dos 

respondentes se relaciona bem com os pares. Outro aspecto que considerámos 

importante é o facto de mais de metade dos inquiridos (54,8%) referir que os assuntos 

profissionais são objecto de discussão, na sua escola. Por último, de salientar que 57,1% 

dos professores sente, de forma positiva, que tem condições para criar autonomia, 

relativamente à sua prática profissional. 

Quadro 9 – Orientação profissional colectiva (%) 

 

 DT D C/D C CT NR 

2. Tenho tempo durante o dia para discutir as minhas 

práticas curriculares. 
9,5 16,7 47,6 23,8 2,4 - 

3. Na minha escola os professores planificam em 

conjunto. 
- 2,4 50,0 38,1 9,5 - 

4. Na minha escola, os professores têm tempo e condições 

para discutir as suas práticas curriculares 
2,4 16,7 28,6 33,3 19,0 - 

5. Na minha escola, partilhamos ideias e materiais. - 4,8 38,1 45,2 11,9 - 

7. As reuniões são importantes para o meu trabalho 

pedagógico. 
- 2,4 23,8 47,6 26,2 - 

8. Na minha escola, discutimos sobre actividades 

extracurriculares. 
- 19,0 40,5 31,0 9,5 - 

9. Na minha escola, desenvolvem-se trabalhos de projecto 

(de natureza interdisciplinar) entre professores e alunos. 
- 7,1 42,8 38,1 9,5 2,4 

11. Na minha escola, discutimos as nossas práticas de 

avaliação. 
2,4 7,1 21,4 61,9 7,1 - 

12. Posso confiar nos meus colegas. 2,4 4,8 40,5 38,1 14,3 - 

13. Na minha escola existe um propósito comum no 

sentido de um desempenho de qualidade pelos colegas. 
- 7,1 38,1 42,8 11,9 - 

14. Os meus colegas são fáceis de abordar. 2,4 2,4 42,8 42,8 9,5 - 

 

DT – Discordo totalmente; D – Discordo; C/D – Às vezes concordo, às vezes discordo; C – Concordo; CT 

– Concordo totalmente; NR – Não respondentes 

 

A análise do quadro 9, relativo à orientação profissional colectiva, remete para uma 

situação de indefinição, relativamente aos itens que referem falta de tempo, durante o 

dia, para discutir as práticas (47,6%), condições para planificar em conjunto (50,0) e 
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discutir sobre actividades extracurriculares (40,5%). No entanto, os professores referem 

ter, no seu contexto escolar, tempo e condições para discutir sobre a sua actividade 

profissional (33,3% concordam e 19% concordam totalmente com esta realidade), assim 

como valorizam a possibilidade de partilhar ideias e materiais (45,2%). Nesta linha, 

também concordam com a importância das reuniões para o seu trabalho pedagógico 

(47,6%) e 61,9% dos professores concorda que existem condições para discutir as suas 

práticas de avaliação. Relativamente à relação com os colegas, a percepção dos 

professores respondentes é positiva, quer ao nível da confiança entre pares (52,4%), na 

procura de qualidade no desempenho pelos colegas (54,7%), quer, ainda, na facilidade 

de abordagem dos colegas (52,3%), ainda que, nesta questão, 42,8% mantenham 

indefinição. 

 

Quadro 10 – Orientação para ética profissional (%) 

 

 DT D C/D C CT NR 

16. O valor ético da justiça é estruturante do Projecto 

Educativo da minha escola. 
- - 7,1 47,6 42,8 2,4 

17. Na minha escola não há uma preocupação sistemática 

com as questões da cidadania. 
31,0 35,7 9,5 19,0 2,4 2,4 

18. Na minha escola cada professor preocupa-se apenas 

com os alunos. 
14,3 47,6 31,0 4,8 - 2,4 

 

DT – Discordo totalmente; D – Discordo; C/D – Às vezes concordo, às vezes discordo; C – Concordo; CT 

– Concordo totalmente; NR – Não respondentes 

 

Da observação do quadro 10 podemos concluir que os respondentes reconhecem, no 

Projecto Educativo da Escola, orientações estruturantes relativamente à justiça (90,4% 

concordam ou concordam totalmente com esta afirmação) e à cidadania (66,7%, no total 

de concordância), e 61,9% são de opinião de que os professores se preocupam com 

questões que ultrapassam os seus alunos. De salientar, no entanto, a percentagem de 

indefinição (31,0%), relativamente a esta questão. 
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1.1.3 - Oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento profissional no 

local de trabalho (questão 21 – DPP) 
 

 

Quadro 11 – Oportunidades individuais de desenvolvimento profissional (%) 

 

 DT D C/D C CT NR 

1. Na minha escola, há oportunidades para desenvolver 

um trabalho criativo. 
- 2,4 28,6 52,4 16,7 - 

2. Na minha escola, tenho oportunidades para desenvolver 

um determinado tipo de projecto, mesmo que outros o 

desconheçam. 

2,4 9,5 33,3 50,0 4,8 - 

3. Tenho oportunidades para aumentar a minha formação. 2,4 - 9,5 50,0 38,1 - 

4. Tenho oportunidade para aprender algo de novo. - - 14,3 45,2 40,5 - 

7. Não tenho oportunidades para me desenvolver 

profissionalmente de forma contínua. 35,7 40,5 11,9 11,9 - - 

9. A formação contínua deve centrar-se no 

desenvolvimento de destrezas e de actividades centradas 

na sala de aula. 
7,1 28,6 33,3 21,4 9,5 - 

11. A formação contínua deve centrar-se no 

desenvolvimento individual. 
9,5 16,7 38,1 26,2 7,1 2,4 

 

DT – Discordo totalmente; D – Discordo; C/D – Às vezes concordo, às vezes discordo; C – Concordo; CT 

– Concordo totalmente; NR – Não respondentes 

 

Neste quadro, podemos observar que os professores consideram ter oportunidade para 

desenvolver trabalho criativo, na escola, com um total de concordância de 89,1%, e 

também se sentem com possibilidade de desenvolver projectos, mesmo que os outros 

professores os desconheçam (54,8%, no total de concordância). No que diz respeito à 

oportunidade de aumentar a sua formação, 88,1% concordam ou concordam totalmente 

com esta afirmação e 85,7% consideram que têm oportunidade de aprender algo de 

novo. Nesta mesma linha de pensamento, 76,2% consideram poder desenvolver-se, de 

forma contínua, e 33,3% defendem que essa formação deve centrar-se no 

desenvolvimento individual, embora 38,1% não tenham uma opinião definida. Em 

relação à questão da formação contínua se centrar no desenvolvimento de destrezas e de 

actividades centradas na sala de aula, não parece existir uma ideia definida, visto que 

35,7% dos professores discordam desta afirmação, mas 33,3% mantém uma ideia de 

indefinição. 
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Quadro 12 – Oportunidades, ao nível da escola, para o desenvolvimento profissional 

(%) 

 

 DT D C/D C CT NR 

5. O meu trabalho está frequentemente a mudar e preciso 

de me actualizar constantemente. 
2,4 14,3 11,9 42,8 28,6 - 

6. Na minha escola, os professores preocupam-se com a 

sua formação/desenvolvimento profissional no sentido de 

dar resposta às mudanças na vida da escola.   

- 9,5 42,8 42,8 4,8 - 

8. Na minha escola/ existe uma política global em termos 

de desenvolvimento profissional. 
2,4 2,4 35,7 47,6 11,9 - 

10. A formação contínua deve ter em conta uma 

perspectiva de desenvolvimento da escola. 
- 2,4 9,5 57,1 28,6 2,4 

13. Sinto-me encorajado/a para participar em actividades 

de desenvolvimento profissional. 
- 4,8 21,4 50,0 21,4 2,4 

 

DT – Discordo totalmente; D – Discordo; C/D – Às vezes concordo, às vezes discordo; C – Concordo; CT 

– Concordo totalmente; NR – Não respondentes 

 

A necessidade de actualização profissional constante revela-se uma preocupação de 

grande parte dos professores (71,4%), mas existe uma percentagem significativa de 

indefinição (42,8%), relativamente ao facto de essa formação dar resposta às mudanças 

da vida da escola. A ideia de uma política global de desenvolvimento profissional é um 

dado referido por 59,5% dos respondentes. A maioria dos professores (85,7%) concorda 

que a formação contínua deve perspectivar-se no desenvolvimento da escola, e 71,4% 

sentem-se encorajados a participar em actividades de desenvolvimento profissional. 

 

Quadro 13 – Perspectivas sobre as acções de formação contínua (%) 

 

 DT D C/D C CT NR 

12. A formação contínua deve responder a necessidades a 

curto prazo.  
9,5 40,5 23,8 21,4 2,4 2,4 

14. A formação contínua deve responder a necessidades a 

longo prazo. 
- 9,5 26,2 35,7 26,2 2,4 

 

DT – Discordo totalmente; D – Discordo; C/D – Às vezes concordo, às vezes discordo; C – Concordo; CT 

– Concordo totalmente; NR – Não respondentes 
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O quadro 13 assinala as perspectivas sobre as acções de formação, a curto e a longo 

prazo, sendo visível uma concordância com a última perspectiva (61,9%), em 

detrimento da primeira (23,8%). 

 

1.1.4 - Representações sobre a composição escrita (questão 22 – DPP) 

Quadro 14 – Conhecimento do processo de escrita (%) 

 
 DT D C/D C CT NR 

1. Criar circuitos de comunicação, através da escrita, não 

é essencial. 
42,8 35,7 11,9 2,4 - 7,1 

2. O professor deve ser o destinatário privilegiado dos 

textos dos seus alunos. 
9,5 23,8 33,3 21,4 2,4 9,5 

7. A escrita não é um processo linear. 2,4 4,8 19,0 38,1 26,2 9,5 
 

DT – Discordo totalmente; D – Discordo; C/D – Às vezes concordo, às vezes discordo; C – Concordo; CT 

– Concordo totalmente; NR – Não respondentes 

 

A análise do quadro 14 permite-nos concluir que os professores respondentes valorizam 

a escrita, como circuito de comunicação (78,5%). Quanto ao destinatário da escrita dos 

alunos, verifica-se, com igual percentagem (33,3%), aqueles que discordam desta 

situação e os que não têm uma opinião definida. No que diz respeito à linearidade do 

processo de escrita, 64,3% dos professores defendem que este não é um processo linear, 

o que nos pode levar a pensar que, mais de metade dos professores, tem noção da 

recursividade da escrita (Flower & Hayes, 1980; Hayes, 1990; Hayes & Nash, 1996). 

 

Quadro 15 – Controlo e regulação do processo de escrita (%) 

 
 DT D C/D C CT NR 

3. É importante que os alunos se auto-questionem durante 

o processo de escrita. 
- - 9,5 47,6 33,3 9,5 

5. A qualidade do texto/produto não está directamente 

relacionada com a qualidade da sua preparação. 
16,7 52,4 19,0 2,4 - 9,5 

8. O aluno deve aprender a reflectir sobre o seu próprio 

processo de escrita. 
- 2,4 4,8 35,7 50,0 7,1 

13. Não é necessário que o aluno active as ideias sobre o 

conteúdo do texto que pretende escrever. 
21,4 45,2 11,9 4,8 2,4 14,3 

 

DT – Discordo totalmente; D – Discordo; C/D – Às vezes concordo, às vezes discordo; C – Concordo; CT 

– Concordo totalmente; NR – Não respondentes 
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Quanto ao controlo e regulação do processo de escrita, os respondentes mostraram ter 

conhecimento sobre estas questões. Assim, 80,9% dos professores assinalaram o 

autoquestionamento durante o processo de escrita; 69,1% a necessidade de planificação 

do texto, associada à qualidade do mesmo; 85,7% a pertinência da escrita como um 

processo reflectido e 66,6%, a necessidade de activação das ideias sobre o conteúdo a 

desenvolver. Estes dados permitem-nos pensar que os professores, não só revelam 

conhecimento sobre o controlo e a regulação da escrita, como valorizam estas questões, 

atendendo às elevadas percentagens assinaladas nos diferentes itens deste quadro. 

 

Quadro 16 – Interacção professor/aluno (%) 

 
 DT D C/D C CT NR 

10. A interacção professor/aluno, durante a escrita de 

textos, não é um aspecto importante. 
23,8 52,4 11,9 - 2,4 9,5 

12. Na escrita de textos, é importante a modelagem de 

técnicas de escrita por parte do professor. 
- 2,4 28,6 38,1 19,0 11,9 

13. É importante o professor estar atento durante a escrita 

do texto pelo aluno. 
4,8 - 38,1 28,6 19,0 9,5 

 

DT – Discordo totalmente; D – Discordo; C/D – Às vezes concordo, às vezes discordo; C – Concordo; CT 

– Concordo totalmente; NR – Não respondentes 

 

O quadro 16 permite a análise da interacção professor/aluno, durante o processo de 

escrita, e a pertinência do papel do professor neste processo. Concordam com essa 

interacção 76,2% dos respondentes e 57,1% consideram importante a modelagem de 

técnicas de escrita, por parte do professor. A atenção do professor, durante o processo 

de escrita foi referida por 47,6% dos respondentes, sendo, no entanto, significativa a 

indefinição de 38,1% dos mesmos. 
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Quadro 17 – Práticas de prevenção/correcção/remedeio (%) 

 
 DT D C/D C CT NR 

4. As dificuldades de composição de texto remedeiam-se 

com exercícios de ortografia. 
14,3 38,1 28,6 7,1 2,4 9,5 

6. Na correcção do texto, o professor deve corrigir o 

texto/produto e dar feedback ao aluno. 
- - 9,5 33,3 50,0 7,1 

9. Para compor textos, o fundamental é o conhecimento 

das regras ortográficas. 
7,1 31,0 28,6 11,9 11,9 9,5 

11. O professor não deve incentivar a consulta de 

materiais de apoio à escrita, durante o exercício de 

composição escrita. 
19,0 33,3 35,7 2,4 - 9,5 

 

DT – Discordo totalmente; D – Discordo; C/D – Às vezes concordo, às vezes discordo; C – Concordo; CT 

– Concordo totalmente; NR – Não respondentes 

 

Relativamente à última dimensão deste bloco, verificamos que 42,4% dos respondentes 

concordam que os exercícios de ortografia não remedeiam as dificuldades de 

composição de textos; 83,3% que o professor deve corrigir o texto/produto e dar 

feedback ao aluno; 38,1% acredita que o conhecimento ortográfico não constitui factor 

fundamental para a composição escrita e 52,3% refere que o professor deve incentivar a 

consulta de materiais de apoio à escrita, durante a mesma. De salientar a percentagem 

de indefinição (35,7%) relativa a este último item. 

Na tentativa de complementar os dados recolhidos, neste bloco relativo às 

“Representações sobre a composição escrita” (questão 22), salientamos alguns 

comentários dos respondentes, dado que foi a única situação em que tal facto ocorreu. 

No grupo de professores do Jardim de Infância, dois educadores não responderam a esta 

questão, justificando-se: “Não avaliei o ponto 22 pois no pré-escolar não é uma área 

trabalhada (apenas a iniciação à pré-escrita) “ e “Não respondi à alínea 22 por não estar 

directamente ligado ao processo em questão, pelo que não seria eticamente justo, da 

minha parte, fazê-lo”. Outro dos educadores de infância acrescentou: ”Este item foi 

respondido pensando no ensino pré-escolar, no qual não existe texto escrito, apenas a 

preparação para esse processo”. Surpreendeu-nos o facto de um professor de filosofia 

não respondeu a esta questão, afirmando ”Não estou habilitada a responder”.  

A partir da análise dos dados referentes a esta questão sobre as “Representações sobre a 

composição escrita”, e no que diz respeito ao conhecimento sobre o processo de escrita, 
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a maioria dos professores valoriza a escrita como circuito de comunicação, assim como 

revela ter noção da recursividade deste mesmo processo, o que é defendido por diversos 

autores (Bereiter & Scardamalia, 1987; Flower & Hayes, 1980; Hayes, 1996; Kellogg, 

2008, entre outros). Por outro lado, e relativamente aos destinatários da escrita dos 

alunos, verificou-se igual percentagem de professores que discordam que o professor 

seja o destinatário privilegiado dos textos dos alunos e aqueles que não têm uma opinião 

definida. Foi interessante verificar que esta questão veio a revelar-se uma das 

preocupações abordadas e, posteriormente reflectida, no trabalho do grupo “Escrita: 

composição de textos”.  

A análise sobre as questões relativas ao controlo e regulação do processo de escrita 

surpreendeu-nos, na medida em que os respondentes evidenciaram conhecimento sobre 

estas questões, nomeadamente sobre: o autoquestionamento durante o processo de 

escrita; a necessidade de planificação do texto, associada à qualidade do mesmo; a 

activação das ideias do escrevente sobre o conteúdo do texto e o aspecto reflexivo 

inerente ao processo de escrita do mesmo. Sendo a auto-regulação da aprendizagem um 

constructo que não nos parece ter, ainda, a divulgação necessária entre os professores, e 

tendo conhecimento da diversidade de áreas/disciplinas leccionadas pelos respondentes, 

esta análise pareceu-nos bastante interessante. 

Na questão relativa à interacção professor/aluno, durante a escrita de textos, os dados 

analisados revelaram que a maioria dos professores considera importante essa 

interacção, assim como a modelagem de técnicas de escrita, realizada pelo professor. 

Foi curioso verificar, no entanto, que, questionados sobre se “é importante o professor 

estar atento durante a escrita do texto pelo aluno”, a percentagem daqueles que 

concordaram foi quase idêntica aos que responderam de forma indefinida, facto que nos 

pareceu contradizer a resposta ao item sobre interacção professor/aluno, durante o 

processo de escrita.  

 Esta questão da interacção professor/aluno pareceu-nos extremamente importante, 

assim como a interacção com os companheiros, no sentido de ajudar os alunos, a partir 

dessa interacção, a aprenderem “a falar consigo mesmos acerca da tarefa que 

desenvolvem”, com o objectivo de a “reflexão partilhada (…) ser um caminho que nos 
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conduza à reflexão individual” (Guasch, 2004, p.43), que referimos, anteriormente, 

como sendo fundamental no processo de composição escrita. Concordamos, também, 

com Cassany (1999, p.142), quando defende que “a interacção constitui o meio 

fundamental de desenvolvimento dos processos cognitivos superiores que se utilizam na 

composição”. 

A última análise que realizámos referiu-se às práticas de prevenção/correcção/remedeio 

das dificuldades da composição escrita e foi a questão em que detectámos menor 

definição por parte dos professores. Pensamos que esta situação se possa dever ao facto 

de nem todos os professores respondentes terem práticas desta natureza, visto 

leccionarem disciplinas/áreas curriculares, em que a escrita, e respectiva correcção, não 

é uma constante.                                                                 

Relativamente à análise das concepções sobre a composição escrita, ao nível da escola, 

pese embora o facto de existirem alguns resultados que considerámos interessantes, 

como a noção de recursividade do processo de escrita e os conhecimentos relativos ao 

controlo e regulação deste mesmo processo, pensamos que se justificará um reforço na 

formação teórica, que possa enriquecer os professores sobre esta temática. 

 

1.2 – Organização e desenvolvimento da formação colaborativa na escola 

Quando, no início do ano escolar de 2008/2009, propusemos ao director da escola uma 

mudança nas práticas de formação contínua dos educadores, pela qual somos 

responsáveis, tivemos abertura total para essa mudança. Justificámos a pretensão de 

uma dinâmica de trabalho colaborativo, não só através das investigações já realizadas 

nesta área, e que foram objecto da nossa leitura e reflexão, mas também tendo em conta 

documentos da pedagogia da própria escola, que fazem apelo a este trabalho 

colaborativo. 

A partir dos resultados da análise dos questionários DPP, que nos permitiu perceber que 

os professores concordavam que a formação deve ter em conta uma perspectiva de 

desenvolvimento da escola e que se sentiam encorajados para participar em actividades 
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de desenvolvimento profissional, partimos para a divulgação da dinâmica de formação 

colaborativa. Esta efectuou-se, através de conversas informais com os professores e da 

divulgação, via intranet, de textos teóricos sobre as vantagens desta formação. Pelo 

facto de termos a nosso cargo a responsabilidade da formação dos educadores da escola, 

também tivemos oportunidade de divulgação desta dinâmica, em reuniões de 

professores, em que a questão da formação fazia parte da agenda de trabalhos.  

Ao longo de todo o processo de investigação foi sendo privilegiada a divulgação desta 

dinâmica de formação colaborativa, dos seus objectivos e do funcionamento. Após os 

momentos de divulgação da metodologia de trabalho colaborativo, iniciámos a tarefa de 

incentivar para a constituição de grupos de trabalho, entre os professores da escola, de 

acordo com os interesses pessoais de cada educador ou de necessidades da escola, 

sentidas pelos próprios. Uma vez mais, a intranet mostrou-se um meio extremamente 

eficaz para este trabalho, na medida em que nos permitiu ir dando feedback, aos 

professores, do trabalho que se ia desenvolvendo.  

Constituíram-se treze grupos de trabalho, abrangendo 46% dos professores de todos os 

níveis de ensino, que reuniram quinzenalmente, em sessões com a duração de duas 

horas. Este trabalho envolveu alguns professores, durante mais tempo do que aquele que 

estava reservado às sessões, em virtude da necessidade de continuar determinadas 

pesquisas. Em cada sessão, foi elaborada uma acta e preenchida uma folha de presenças. 

Estes materiais foram-nos sendo entregues, ao longo do ano lectivo, em virtude de, pelo 

cargo que temos de responsável pela formação, ser nossa obrigação a monitorização, 

reflexão e arquivamento desses materiais.  

Os vários grupos de trabalho colaborativo que se constituíram tiveram objectivos 

distintos, tendo a maior parte dos quais implícita a melhoria do funcionamento da escola 

(Anexo G). Cremos que este facto se justifica devido, por um lado, à necessidade de 

melhorar alguns aspectos relacionados com o quotidiano dos professores e alunos, e, 

por outro lado, devido à pouca prática dos professores em partilhar/reflectir/investigar 

sobre questões da sua prática pessoal.  
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Surgiram, assim, neste ano lectivo de 2008/2009, com objectivos, processos e produtos 

diversos, os seguintes grupos de trabalho: 

 “A espiritualidade no Jardim de Infância”. Este tema estava pouco explorado nos 

alunos desta faixa etária, apesar de a escola ter orientação religiosa. Foi 

convidado um padre para dinamizar o grupo. Objectivo: Sensibilizar os 

educadores de infância para a espiritualidade no Jardim de Infância – dinâmicas 

a implementar. Produto: Organização de actividades com os alunos, no âmbito 

da espiritualidade. 

 “Acolhimento de Educadores”. Partiu de uma acção anterior e da qual resultou a 

necessidade de acolher os novos educadores, de modo a integrá-los, o melhor 

possível, no paradigma pedagógico da escola e no grupo dos outros educadores. 

Objectivo: acolher os novos educadores. Produto: Organização de encontros 

entre todos os educadores, dos diferentes níveis da escola. 

 “Regulamento de avaliação”. O grupo distribuiu um questionário aos 

professores sobre esta temática, divulgou os resultados nos diferentes 

departamentos disciplinares da escola e foram construídos alguns critérios de 

avaliação, a ser aprovados no Conselho Pedagógico-Didáctico (CPD). 

Objectivo: Concertar critérios de avaliação nas diferentes áreas 

curriculares/disciplinas. Produto: Elaboração/uniformização de critérios de 

avaliação, nas diferentes áreas curriculares/disciplinas. 

 “Projecto Educativo”. Foram reformulados e adequados alguns textos deste 

documento. Objectivo: Reestruturar e adequar o documento “regime de 

assiduidade e faltas”. Produto: Elaboração de propostas de reformulação dos 

documentos. 

 “Programa Eco – Escolas”. Este grupo liderou vários projectos na área das 

questões ambientais, nomeadamente os programas “Tinteirinho” e “Depositrão”, 

entre outros. Também colaborou com os educadores no diálogo sobre estas 

questões, e recolheu documentação que ficará disponível para a comunidade 

educativa. Todo o trabalho desenvolvido contribuiu para que à escola fosse 

atribuída, uma vez mais, a “Bandeira Verde”. Objectivo: Sensibilizar a 

comunidade educativa para as questões ambientais. Produto: Disponibilização 

de documentos sobre a temática e realização de diversas acções. 
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 “Segurança”. O grupo reflectiu sobre as questões de segurança nos diferentes 

espaços da escola e sobre a necessidade de melhorar essa mesma segurança. Na 

reunião de apresentação do trabalho realizado, o dinamizador do grupo 

apresentou um vídeo de um simulacro realizado na escola. Objectivo: elaborar 

planos de prevenção e planos de emergência. Produto: Elaboração de planos de 

prevenção e planos de emergência, para o presente ano lectivo. 

 “Construção de materiais interactivos”. O grupo explorou várias técnicas de 

construção de materiais e construiu um powerpoint, destinado a alunos do 1º 

Ciclo. Objectivo: explorar técnicas de construção de materiais interactivos. 

Produto: Elaboração de um trabalho, em formato interactivo, sobre a circulação 

sanguínea. 

 “Promover a saúde: melhorar a alimentação”. Foi realizado um levantamento 

dos produtos alimentares disponíveis para os alunos, no bufete da escola, e uma 

lista dos alimentos a manter e de outros a introduzir. O grupo apresentou várias 

propostas de actividades de sensibilização, sobretudo ao nível dos alunos do 6º 

até ao 9º ano. Foi feita, também, uma pesquisa sobre documentação relativa a 

esta temática. Objectivo: Propor à direcção da escola a introdução de alimentos 

mais saudáveis, no bufete. Produto: Elaboração de um documento com 

propostas de alimentos mais saudáveis, para venda, aos alunos, no bufete da 

escola. 

 “Projecto Curricular de Turma (PCT) ”. A partir do documento já existente, este 

grupo elaborou um novo documento que foi sendo discutido com os professores 

e colocado à aprovação do CPD. Foi, ainda, proposto que o PCT passasse a ter 

três momentos de monitorização, ao longo do ano. Objectivo: Rever o 

documento orientador para a elaboração do PCT. Produto: Elaboração de um 

documento orientador para a elaboração do PCT e constituição de um grupo de 

professores encarregues da monitorização do mesmo. 

 “Matemática a brincar”, “Novo Programa de Matemática” e “Estudo evolutivo 

das Provas de Avaliação do Ministério da Educação”. Estes três grupos tiveram 

como objectivo comum: estudar documentos e propor actividades para a 

disciplina de matemática. Produto: Elaboração de um documento sobre a 

evolução dos resultados das Provas de Avaliação do Ministério da Educação e 

criação de uma actividade extracurricular intitulada “Matemática a brincar”. 
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 “Regulamento Interno”. Este grupo ocupou-se da reformulação de alguns 

documentos internos. Apresentaram, no final do ano, o seu processo/produto 

num PowerPoint. Objectivo: Reformulação de documentos relativos aos direitos, 

deveres, normas de convivência e regime de faltas dos alunos. Produto: 

apresentação de propostas de alteração/adequação dos documentos. 

 “Escrita: composição de textos”. O grupo formou-se com o objectivo de 

investigar/reflectir sobre o processo de composição escrita dos professores e a 

sua influência no processo de escrita dos respectivos alunos. Entre outras 

actividades, foi elaborado um exemplo de código de correcção de escrita, para 

ser utilizado pelos alunos. O grupo apresentou, também, no final do ano, um 

powerpoint onde, para além do trabalho desenvolvido, foram apresentadas 

reflexões de cada um dos professores que integraram o grupo. Produto: 

elaboração/reflexão de materiais para a composição escrita. 

 “Elaboração de provas de exame de Língua Estrangeira e de critérios de 

avaliação”. Este grupo elaborou, ao longo do trabalho colaborativo, exemplos de 

testes. Objectivo: construir testes para as disciplinas de inglês e francês. Produto: 

testes para aplicar aos alunos e melhorar, consequentemente, a sua produção 

escrita final. 

 

No final deste ano lectivo, numa reunião geral de professores, todos os grupos 

apresentaram o processo/produto do respectivo trabalho, assim como uma reflexão 

partilhada sobre a dinâmica de formação colaborativa. Nesta apresentação final dos 

resultados do trabalho de todos os grupos, realizada no mês de Julho, foi evidente uma 

mudança no contexto escolar, relativamente à formação, muito embora acreditemos que 

não foi atingida uma verdadeira dinâmica colaborativa. Houve troca de experiências e 

materiais, apoio e partilha, o que Little (1990, citado por Lima, 2002; Fullan & 

Hargreaves, 2001, p.87) denominou de “formas relativamente fracas de colegialidade”, 

mas pensamos que ainda não foram criadas todas as condições (espaço, tempo, 

“entrega” dos próprios professores) para considerar esta mudança assente “sobre a 

pesquisa, o questionamento, a reflexão, a crítica e o envolvimento no diálogo (…) ” 

(Fullan & Hargreaves, 2001, p.100), que caracterizam a verdadeira colaboração. Uns 

grupos apresentaram o seu percurso, os aspectos positivos e algumas dificuldades 

sentidas, e outros grupos divulgaram produtos que elaboraram nas sessões de trabalho 
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(Anexo H). 

Foi, para nós, um ano de trabalho gratificante, reconhecido por muitos dos professores e 

pela direcção da escola, tendo ficado decidido que esta dinâmica de formação 

colaborativa continuaria no ano lectivo seguinte. 

Como formadora e investigadora, as nossas expectativas foram, de certo modo, 

ultrapassadas, sabendo, antecipadamente, das dificuldades de implementar mudanças no 

contexto escolar. Apesar de não podermos referir-nos a uma actividade verdadeiramente 

colaborativa, pensamos ter atingido o que Fullan e Hargreaves (2001, p.100) 

denominam de “colaboração confortável”, na medida em que “focaliza os aspectos 

imediatos, de curto prazo e práticos (…) e não abarca os princípios da prática reflexiva 

sistemática” (ibidem). 

O nosso objectivo, neste primeiro ano de implementação da formação colaborativa na 

escola, e, particularmente no grupo de trabalho que constituiu a nossa investigação, foi 

divulgar esta dinâmica de formação e conseguir que os professores, em colaboração, se 

mobilizassem, com o objectivo de melhorar os seus desempenhos profissionais e 

contribuir, assim, para uma melhoria de toda a comunidade educativa. Foi, para nós, 

uma primeira tentativa, um ponto de partida, “um primeiro passo necessário, tendo em 

vista construir culturas colaborativas com objectivos e profundidade” (Fullan & 

Hargreaves, 2001, p.109). 

No ano lectivo seguinte (2009/2010), estiveram envolvidos nesta dinâmica de formação 

72,5% de professores de todos os níveis de ensino, distribuídos por dezassete grupos de 

trabalho (Anexo I). As temáticas dos grupos variaram, desde assuntos relacionados com 

aspectos didácticos (“Escrita: composição de textos”; “Construção de materiais 

interactivos”; “Construção de materiais para o desenvolvimento das competências 

linguísticas”…) a outros, como necessidades sentidas na escola (“Segurança”; 

“Monitorização do processo de avaliação”; “Projecto Eco escolas – comunicação”…). 

Neste segundo ano de trabalho colaborativo, houve, da parte da direcção da escola, total 

liberdade para que os professores pudessem integrar o mesmo grupo ou optarem por 

outro grupo de trabalho, que tivesse funcionado no ano anterior, ou que se tivesse 
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constituído, de novo. Mantiveram-se muitos dos grupos anteriores, mas surgiram, 

também, novos grupos, com temáticas que suscitaram o interesse dos professores, 

nomeadamente a elaboração da estrutura da plataforma Moodle, o projecto de 

renovação dos laboratórios do departamento de Ciências da Terra e da Vida e a 

construção de materiais de História de Portugal (1º Ciclo), entre outros. As sessões de 

trabalho ocorreram uma vez por mês, tendo ficado acordado que seria a primeira quinta-

feira de cada mês. A duração de cada sessão foi de uma hora, embora alguns grupos 

tenham desenvolvido trabalho durante mais tempo. Tal como no ano anterior, em cada 

sessão de trabalho colaborativo, foi elaborada uma acta e preenchida uma folha de 

presenças. Estes materiais foram sendo monitorizados, reflectidos e arquivados, por nós, 

ao longo do ano lectivo. Foi uma tarefa nem sempre gratificante, devido à morosidade 

com a entrega dos materiais e, até, à ausência de entrega dos mesmos. 

Neste ano, os professores distribuíram-se pelos seguintes grupos: 

 “Escrita: composição de textos”. Este grupo foi objecto da nossa investigação e 

o seu processo/produto será abordado, detalhadamente, um pouco mais à frente, 

neste trabalho. 

 “Ligação do Clube da Matemática ao portal da escola”. Este grupo trabalhou 

com o objectivo de elaborar materiais de apoio, quer para “alunos que revelem 

dificuldades”, quer para os que “possuem capacidades excepcionais de 

aprendizagem”. Como produto, construíram materiais de apoio e links, para 

incluir no portal da escola e a ligação a sites interessantes sobre conteúdos 

matemáticos. 

 “Matemática a Brincar”. O objectivo deste grupo foi “construir e explorar 

materiais que ajudem a desenvolver os novos conteúdos e competências 

exigidos pelas alterações decorrentes do novo programa de matemática” e 

“continuar a estabelecer a ponte, entre o projecto Matemática a Brincar e o 

ensino da matemática, no 1º Ciclo”. O produto resultou na construção de 

materiais e na continuação da monitorização da actividade “Matemática a 

brincar”, para os alunos do 1º Ciclo. 

 “Estudo evolutivo das Provas de Avaliação do Ministério da Educação”. Os 

elementos do grupo colaboraram, ao longo do ano, com a Sociedade Portuguesa 
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de Matemática. O objectivo foi no sentido de “clarificar alguma discrepância 

existente entre provas internas e externas”. Como produto, assinalamos a 

apresentação dos resultados desse estudo. 

 “Construção de materiais interactivos”. Os elementos deste grupo construíram 

três powerpoint para facilitar o tratamento de algumas temáticas, no Jardim de 

Infância e no 1º Ciclo. O objectivo foi desenvolver, nos professores, capacidades 

de elaboração de materiais interactivos. O produto resultou na construção de 

alguns powerpoint, como materiais auxiliares da aprendizagem dos alunos. 

 “A história de Portugal no 1º Ciclo: construção de materiais”. O grupo teve 

como objectivo pesquisar e elaborar pequenos textos informativos, sobre factos 

da história de Portugal, destinados aos alunos do 1º Ciclo. O produto 

apresentado foi um conjunto de textos, que foram sendo distribuídos aos alunos, 

ao longo do ano lectivo, de acordo com os conteúdos abordados. 

 “Formação Humana”. O grupo, que se manteve desde o ano lectivo anterior, 

teve como objectivo “acolher novos educadores, contextualizá-los na Pedagogia 

Inaciana e inseri-los no meio escolar e nas rotinas do colégio”. O produto foi a 

construção de um documento “Proposta de Acolhimento aos Educadores” que 

integram, pela primeira vez, o grupo de educadores da escola. 

 “Construção de materiais para desenvolvimento das competências linguísticas”. 

O objectivo dos elementos deste grupo foi elaborar material relativo às 

disciplinas de inglês, espanhol e francês, para ser utilizado em aulas de 

substituição e/ou de apoio, com alunos do 2º Ciclo até ao Secundário. Como 

produto, resultou a construção desses mesmos materiais. 

 “Segurança”. Dado que o Plano de Segurança do Colégio fica desactualizado 

todos os anos, este grupo de trabalho teve como objectivo actualizar esse mesmo 

plano, relativamente à legislação e à ocupação dos espaços. Os elementos do 

grupo participaram, também, num curso, na Protecção Civil, sobre “Como 

elaborar um plano de segurança”. O produto deste grupo, que já tinha trabalhado 

no ano anterior, foi a apresentação de um documento com o Plano de Segurança, 

actualizado. 

  “Projecto Revista/Newsletter/10 anos Educar para servir”. Este grupo teve 

como objectivo elaborar um modelo editorial e criar uma newsletter para 

educadores, como espaço preferencial de reflexão, mais do que informação. 
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Pretendeu, ainda, organizar as comemorações dos dez anos de existência da 

revista do colégio. O produto foi a criação do modelo editorial e a 

implementação de actividades relativas às comemorações dos dez anos da 

revista. 

 “Monitorização do processo de avaliação”. Os elementos do grupo tiveram 

como objectivo concertar critérios entre os professores das diferentes áreas 

curriculares/disciplinas, para uniformizar os critérios de avaliação dessas 

mesmas áreas curriculares/disciplinas. Após uma análise detalhada desses 

critérios, o produto surgiu em forma de propostas de alteração, a serem 

aprovadas em CPD.  

 “Projecto de renovação dos laboratórios do Departamento de CTV”. O grupo 

desenvolveu um projecto que teve três objectivos: valorizar a importância das 

actividades experimentais; partilhar metodologias do desenvolvimento de aulas 

práticas; renovar os espaços laboratoriais do departamento de ciências da terra e 

da vida. O produto resultou na consecução dos dois primeiros objectivos e na 

apresentação de estudos para a renovação do espaço do laboratório. 

 “Formação Humana e Moodle”. O grupo teve como objectivo compilar vários 

documentos e elaborar um programa de formação humana, com base nas 

dimensões explícitas no Projecto Educativo da Escola. O produto de trabalho 

deste grupo foi a apresentação do programa em causa, destinado a alunos, desde 

o 2º Ciclo até ao Ensino Secundário. 

 “Estruturação do Programa Moodle”. Este grupo teve como objectivo definir a 

estrutura da plataforma colaborativa Moodle e elaborar a especificação das 

disciplinas e recursos, a disponibilizar aos alunos e ao corpo docente. O produto 

apresentado foi a estrutura da plataforma colaborativa Moodle. 

 “Novo Programa de Português para o Ensino Básico”. Os professores de 

Português (2º e 3º Ciclos) decidiram envolver-se num grupo colaborativo, 

dividindo, entre si, como objectivo, pesquisar/estudar cada uma das 

competências de um dos dois ciclos (Escrita, leitura, oralidade e funcionamento 

da língua). O produto apresentado foi um trabalho escrito, resultante dos 

objectivos que se tinham proposto. 

 “Projecto Eco-Escolas – comunicação”. Este grupo trabalhou no Programa Eco-

Escolas, com o objectivo de implementar as actividades adequadas, de modo a 
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que a escola se pudesse candidatar ao Galardão (bandeira verde, certificado, 

logótipo). O produto foi a obtenção desse galardão. 

 “Novas tecnologias: o programa adobe ilustrator”. O objectivo deste grupo foi 

“dotar todos os membros do departamento de conhecimentos básicos na área das 

novas tecnologias, nomeadamente o programa adobe ilustrator”. O produto 

foram as aprendizagens realizadas pelos diferentes elementos do grupo. 

Na descrição que efectuámos dos grupos que se constituíram, utilizámos, por vezes, 

descrições dos próprios elementos do grupo, relativamente aos objectivos do trabalho e 

às actividades desenvolvidas. Muitos dos produtos referenciados resultaram da leitura 

das actas dos respectivos grupos, visto não termos tido oportunidade de monitorizar 

todos os grupos, nem de aceder aos produtos de todos os grupos. Em virtude de 

estarmos centrados na dinamização do grupo “Escrita: composição de textos”, não foi 

possível criar condições para fazer um acompanhamento do trabalho dos diferentes 

grupos, de forma mais efectiva. 

Seguindo a dinâmica do ano lectivo anterior, no final do mês de Julho, houve uma 

reunião geral de educadores da escola, com a presença do director. Foi, de novo, o 

momento julgado pertinente para os diferentes grupos de trabalho apresentarem o 

processo/produto do seu trabalho e partilharem as suas reflexões sobre o mesmo. 

Alguns grupos complementaram a sua apresentação/reflexão, através de um powerpoint 

(Anexo J). 

 

2 - Dinâmica colaborativa no grupo: “Escrita: composição de textos” 

No decorrer do segundo momento da primeira etapa da investigação (Outubro a 

Dezembro de 2008), aquando da constituição dos grupos de formação colaborativa, 

constituímos um grupo de investigação-acção, em contexto colaborativo, com quatro 

professores do 1º Ciclo, no qual nos incluímos, também, como investigadora, e ao qual 

decidimos atribuir o nome de “Escrita: composição de textos”.  

Após a constituição do grupo, a segunda etapa da nossa investigação decorreu entre 

Janeiro e Julho, do ano lectivo de 2009/2010. Resolvemos dividir esta segunda etapa em 
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dois momentos temporais, por uma questão meramente operacional, sabendo, 

antecipadamente, que se trabalhariam, muitas vezes, em simultâneo, aspectos comuns 

aos dois momentos. A temática que escolhemos para desenvolver no primeiro momento 

foi: “O professor do 1º Ciclo como ensinante no processo de ensino-aprendizagem da 

composição escrita”.  

 

2.1 - Concepções iniciais dos professores 

No primeiro momento desta segunda etapa (Janeiro e Março de 2009) demos início ao 

trabalho colaborativo do grupo sobre escrita de textos. Como ponto de partida para o 

trabalho a desenvolver com o grupo, construímos um questionário de resposta aberta, 

sobre o desenvolvimento profissional, o trabalho colaborativo e o ensino/aprendizagem 

da composição escrita (Anexo B). 

Após a elaboração do questionário, foi realizado um pré-teste a dois professores do 1º 

Ciclo da escola que, não integraram o grupo de trabalho colaborativo. Este 

procedimento teve como objectivos perceber o grau de compreensão das questões 

colocadas e o grau de aceitabilidade do próprio questionário. Não houve necessidade de 

alterar as questões formuladas, visto que não foi detectada qualquer dificuldade na sua 

interpretação e preenchimento. 

 No dia 9 de Fevereiro de 2009, dia da primeira sessão de trabalho colaborativo, foi 

realizada uma análise global sobre a temática a tratar e, também, sobre as possibilidades 

de metodologia de trabalho do grupo. O questionário foi entregue, por nós, directamente 

aos professores. Houve, da parte destes últimos, bastante receptividade em colaborar no 

seu preenchimento, tendo sido referida, com agrado, a introdução da parte icónica no 

questionário. O preenchimento foi realizado durante a sessão colaborativa, sendo, 

posteriormente, nessa sessão, debatida a temática do desenvolvimento profissional do 

professor, que constituía a primeira questão do questionário. No final da sessão, 

recolhemos os questionários, para posterior tratamento dos dados e devolução dos 

resultados ao grupo. 
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Após esta primeira sessão do grupo de trabalho, foi elaborada uma acta da mesma, 

preenchida uma folha de presenças, e, posteriormente, realizada, por nós, uma síntese 

reflexiva, como material importante para a investigação. Esta metodologia foi seguida, 

em todas as sessões de trabalho colaborativo realizadas (Anexo L). 

 

2.1.1 – Desenvolvimento Profissional  

Uma das primeiras tarefas, após o início do trabalho colaborativo, foi realizar a análise 

dos dados referentes aos questionários. A partir da informação recolhida, relativa aos 

dados pessoais, realizámos a caracterização dos elementos do grupo e, relativamente a 

cada uma das questões apresentadas, elaborámos um quadro e respectiva análise 

descritiva. No final, apresentámos uma síntese, acerca das concepções destes 

professores, sobre desenvolvimento profissional, trabalho colaborativo e processo de 

composição escrita. 

Na apresentação e análise dos dados, podemos observar quadros relativos às questões 

colocadas no questionário, pela ordem em que surgem no mesmo. Tentámos enquadrar 

alguma intuição nos dados que recolhemos e, para uma melhor compreensão do 

discurso dos inquiridos, inserimos alguns excertos das suas respostas. 
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Quadro 18 – Tema: Desenvolvimento profissional (temáticas) 

Categorias Indicadores 
Total 

(indicadores) 

Movimento da Escola 

Moderna (MEM) 

Oficinas sobre o Plano Individual de 

Trabalho (PIT) 

2 

Congressos 1 

Sábados Pedagógicos 1 

Língua Portuguesa Literatura infantil 3 

Dificuldades de 

aprendizagem 

Ensino especial (autismo…) 

Perturbações da linguagem 

2 

1 

Pedagogia Inaciana Curso sobre o Paradigma Pedagógico 

Inaciano 

           1 

Curso de formação para novos 

professores 

1 

Construção de materiais 

didácticos 

Área da matemática 

Outras áreas 

1 

1 

 

O quadro 18, referente às temáticas assinaladas pelos inquiridos, relativamente ao seu 

desenvolvimento profissional, apresenta cinco categorias: Movimento da Escola 

Moderna; Língua Portuguesa; Dificuldades de aprendizagem; Pedagogia Inaciana e 

Construção de materiais didácticos. 

A primeira categoria comporta três indicadores: oficinas sobre o PIT, referidas por dois 

inquiridos; congressos; e sábados pedagógicos, cada um deles referido por um 

professor. Um destes últimos, muito embora não tenha práticas exclusivas deste 

Movimento, aplica muitos dos seus conceitos no quotidiano. 

A segunda categoria, referente a temáticas relativas à Língua Portuguesa, tem apenas 

um indicador, literatura infantil, que foi o indicador referido por maior número de 

inquiridos. Foram identificadas diferentes acções de formação no âmbito desta temática, 

como, por exemplo, a referida por um dos professores: “ os encontros sobre Literatura 

Infantil, na Gulbenkian, contribuíram para aumentar a minha motivação em relação à 

leitura e escrita”. Outro professor fez referência a uma formação que considerou muito 

interessante, realizada na Biblioteca de Beja e denominada: Palavras Andarilhas. 

Na categoria dificuldades de aprendizagem, incluímos dois indicadores: ensino especial, 
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referido por dois professores e perturbações da linguagem, referido por um professor. 

Na primeira categoria, um dos inquiridos considerou um “estágio em ensino especial”, 

como uma vantagem no seu desenvolvimento profissional e outro inquirido referiu 

umas “jornadas que me ajudaram bastante a enquadrar a problemática no país e a 

compreender melhor algumas doenças (síndrome de asperger, autismo, paralisia 

cerebral, etc.) e saber que recursos tenho à minha disposição para poder trabalhar com 

crianças que apresentem essas dificuldades/características”. O indicador perturbações da 

linguagem foi referido por um professor que, numa pós-graduação que frequentou, 

considerou a disciplina de perturbações da linguagem como muito importante porque 

“se recordaram metodologias e técnicas de intervenção na aquisição da leitura e escrita 

e se reflectiu sobre os sinais de alerta e o encaminhamento de determinados casos”. Este 

professor afirmou, ainda, que esta formação contribuiu para se definirem e partilharem 

“materiais e estratégias, por forma a que os docentes consigam auxiliar, adequadamente, 

o aluno, a ultrapassar dificuldades e a obter uma maior confiança na sua capacidade de 

escrita”. 

Na categoria pedagogia inaciana, que é a pedagogia orientadora dos professores desta 

escola, incluímos dois indicadores: paradigma pedagógico inaciano e cursos para novos 

professores, que foram referidos, ambos, pelo mesmo professor. Pareceu-nos curioso o 

facto de apenas um dos inquiridos ter assinalado estas acções de formação, como 

significativas para o seu desenvolvimento profissional, já que correspondem a 

formações que deveriam ser consideradas pertinentes para qualquer educador a 

leccionar neste contexto educativo. Equacionando a questão de outro modo, poderemos, 

também, pensar que pelo facto de serem formações “obrigatórias”, e assumidas como 

necessárias no quotidiano das práticas educativas, não tenham sido “lembradas” como 

acções de formação que tenham “contribuído para o seu desenvolvimento profissional” 

(excerto da questão n.º 1 do questionário). 

A última categoria deste quadro refere-se à construção de materiais didácticos e tem 

dois indicadores: um relativo a materiais a utilizar na área da matemática e outro 

relativo à construção de materiais de outras áreas curriculares não discriminadas. Cada 

um destes indicadores foi referido por um professor como tendo sido uma das 

formações que o valorizou profissionalmente. 
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2.1.2 – Trabalho colaborativo entre professores 

 

Quadro 19 – Tema: Trabalho colaborativo entre professores 

Categorias Indicadores 
Total 

(indicadores) 

Aprendizagem/ 

Conhecimento 

Oportunidade de aprendizagem com os 

outros 

Melhoria da prática educativa 

Aquisição de conhecimentos 

Enriquecimento e desenvolvimento 

pessoal 

3 

 

3 

2 

2 

Partilha/colaboração Partilha de experiências 

Partilha de materiais 

Partilha de conhecimentos 

Partilha de afectos/emoções 

Evitar o isolamento entre professores 

6 

3 

3 

1 

1 

 

O quadro 19 apresenta as categorias, respectivos indicadores e total dos mesmos, 

relativas às representações dos inquiridos sobre o significado do trabalho colaborativo 

entre professores. A análise do quadro remete-nos para duas categorias: 

aprendizagem/conhecimento e partilha/colaboração. 

Na primeira categoria, aprendizagem/conhecimento, os inquiridos referem a 

oportunidade de aprendizagem com os outros, como um aspecto importante no trabalho 

colaborativo, valorizando, igualmente, a melhoria da prática educativa, porque ajuda “a 

mudar estratégias”, no sentido de as conseguir “integrar, adequadamente, na nossa 

prática pedagógica”, para “melhorar a prática educativa”. A aquisição de conhecimentos 

é referida, de forma explícita, por dois dos professores que defendem o trabalho 

colaborativo como uma oportunidade de “aprender com a experiência dos colegas…”, 

muito embora esta ideia esteja presente no discurso de todos os inquiridos. O 

enriquecimento e desenvolvimento pessoal são assinalados por dois inquiridos que 

referem que “o trabalho colaborativo entre professores é sinónimo de enriquecimento e 

desenvolvimento”, e que um professor colaborativo “sabe dar e receber”. 

Relativamente à segunda categoria, partilha/colaboração, foram criados cinco 
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indicadores. A maioria dos professores defende a partilha de experiências como a maior 

vantagem do trabalho colaborativo. Referem como significativo, “partilhar o que resulta 

(da experiência dos colegas), perceber o porquê de não estar a resultar” ou “prende-se 

com momentos de partilha pois surgem questões, dúvidas e desabafos que são comuns a 

praticamente todos os docentes”, ou ainda “é um momento onde se podem partilhar 

práticas utilizadas na sala de aula, sem se estar preocupado se estas são melhores ou 

piores”. A partilha de materiais é, também, citada nesta categoria, como um dado 

importante. Para um dos inquiridos, o trabalho colaborativo permite “fabricar material 

que mais colegas possam partilhar/usufruir” e, na perspectiva de outro professor, 

“representa uma partilha de (…) materiais (…) para melhorar a sua prática educativa”. 

Numa óptica de partilha, surge, ainda, um professor que refere que a colaboração se 

“prende com momento de partilha, quer a nível pedagógico, quer a nível mais emotivo”. 

Relativamente à partilha de conhecimentos, referida explicitamente por três dos 

inquiridos, parece-nos estar associada à ideia de aprendizagem/conhecimentos, a 

primeira categoria deste quadro. No entanto, estes professores insistem, no seu discurso, 

não só no processo de aquisição, mas também na partilha, propriamente dita. Um dos 

professores refere que o trabalho colaborativo “representa uma partilha de 

conhecimentos”, outro professor afirma que esta dinâmica de trabalho “representa uma 

oportunidade (…) adquirir mais conhecimento” e, um terceiro professor admite que “se 

pretende que haja uma saudável partilha de conhecimentos”. Pensamos que estes 

professores se situam, fundamentalmente, numa colaboração “confortável”, que, na 

opinião de Fullan e Hargreaves (2001, p.100), «pode ficar-se por actividades mais 

confortáveis, como a oferta de conselhos, a troca de “dicas” e a partilha de materiais, 

com uma natureza mais imediata, específica e técnica». Evitar o isolamento entre 

professores foi um dos aspectos referidos nesta categoria por um dos inquiridos, que 

defende que o trabalho colaborativo “evita o isolamento entre os professores, que é uma 

característica comum nas nossas escolas”. O individualismo do trabalho docente é 

evidenciado por diversos autores (Hargreaves, 1998, e Tardif, 2005, citados por Roldão, 

2007). 
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2.1.3 – Dinâmicas de trabalho colaborativo na escola 

 

Quadro 20 – Tema: Dinâmicas de trabalho colaborativo na escola 

Categorias Indicadores 
Nº de 

indicadores 

Valorização do trabalho 
colaborativo 

 Tem sido dado pouco relevo 

 Alguma preocupação da Direcção 

 Ocupa um lugar importante 

3 

3 

1 

Papel do professor 
 Falta de interesse/adesão dos 

professores 

 Falta de reflexão e análise 

2 
 

1 

Actividades propostas 

pela direcção da escola 

 Reuniões por ano de escolaridade 
(1º Ciclo) e por Departamento 

(restantes ciclos) 

 Criação de espaço, liberdade e 

oportunidade 
 Trabalho de grupo em períodos não 

lectivos 

3 
 

 

1 

 
2 

 

A partir dos indicadores encontrados no quadro 20, podemos observar que os inquiridos 

se situam, relativamente ao trabalho colaborativo desenvolvido entre os professores da 

escola, em três categorias: valorização do trabalho colaborativo, papel do professor e 

actividades propostas pela direcção da escola. 

Na categoria valorização do trabalho colaborativo, os professores dividem as suas 

opiniões entre, por um lado, o pouco relevo que tem sido dado a esta dinâmica de 

trabalho e, por outro lado, reconhecem alguma preocupação, por parte da direcção da 

escola, para que tal aconteça. Apenas um professor admite que este tipo de trabalho 

ocupa um lugar importante no contexto da escola. Relativamente ao primeiro indicador 

citado, os inquiridos justificam a sua ideia quando afirmam que “tem sido dado pouco 

relevo ao trabalho colaborativo” ou, “não tem havido grande espaço para trabalho 

colaborativo no Colégio”, ou, ainda, “não existe (trabalho colaborativo) como deveria 

acontecer”. Com igual número de indicadores, surge a ideia de que existe alguma 

preocupação da direcção da escola com o trabalho colaborativo, ou seja, “é dado muito 

espaço, oportunidade e liberdade para que o trabalho colaborativo seja uma presença 

diária” e “são desenvolvidas acções para que tal aconteça”. O último indicador desta 

categoria é referido apenas por um professor, que defende que “na minha opinião, o 
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trabalho colaborativo aqui no Colégio existe e ocupa um grande lugar”. 

Relativamente ao papel do professor, foram definidos dois indicadores: falta de 

interesse/adesão dos professores e falta de reflexão e análise. Relativamente ao 

primeiro, um professor defende que o lugar ocupado pelo trabalho colaborativo, na 

escola, é “o que os professores deixam”, ou seja, não há investimento da parte destes 

últimos, e, outro professor, transmite essa mesma ideia, quando afirma que “nem 

sempre acontece porque os professores não lutam por isso”. A falta de reflexão e análise 

é referida por um professor que afirma que os professores se reúnem por anos de 

escolaridade, para planificação das actividades em conjunto, mas que “a parte de 

reflexão e análise de textos praticamente não existe”. Creio que este professor quis 

evidenciar que, para além de um trabalho de grupo que existe, realmente, na escola, não 

há investimento dos professores na reflexão, para além da tarefa meramente 

organizativa das actividades escolares. Será necessário, em nosso entender, que o 

professor desenvolva determinadas atitudes que consideramos fundamentais para um 

ensino reflexivo: mentalidade aberta, responsabilidade (intelectual) e entusiasmo. 

Relativamente às actividades propostas pela direcção da escola, no sentido de uma 

dinâmica colaborativa, três professores apontam para a realização semanal de reuniões 

por ano de escolaridade (no caso do 1º Ciclo) e reuniões de departamento (no caso dos 

2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário). Um dos professores refere que, “com o meu núcleo 

(conjunto de três turmas do 1º Ciclo, do mesmo ano de escolaridade), ele (trabalho 

colaborativo) tem funcionado bem”. Também outro professor defende que “no Colégio, 

têm-se criado alguns momentos de trabalho colaborativo ao longo dos anos (…) há 

reuniões de núcleo onde se têm partilhado os sucessos e/ou dificuldades no trabalho 

com a turma”. 

Nesta mesma categoria, incluímos um indicador relativo à criação de espaço, liberdade 

e oportunidade, referido por um professor, quando afirma “que é dado muito espaço, 

oportunidade e liberdade para que o colaboracionismo seja cada vez mais uma presença 

diária”. O trabalho de grupo em períodos não lectivos é referido por três professores: 

”nos meses de Julho, é comum formarem-se grupos de trabalho onde docentes de 

diferentes anos e ciclos participam no desenvolvimento de diversas temáticas” ou, 
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ainda, “ criaram-se uns grupos que debatiam uma série de temas e fazia-se o 

levantamento de situações que necessitam de ser melhoradas. Contudo, penso que a 

«“filosofia” desses trabalhos não se enquadra no trabalho colaborativo».  

 

  2.1.4 – Ensino da escrita 

 

Quadro 21 – Tema: Ensino da escrita  

Categorias Indicadores 
Nº de 

indicadores 

Funções do professor 

 

 

 

 Preocupação com a escolha da 

temática 

 Pistas para a escrita 
 Motivação 

4 

 

5 

2 

Estratégias para o 

ensino da escrita 

 Interacção com os alunos 
 Aspectos formais do texto 

 Modelos de correcção 

4 

2 

1 

Condições/finalidades 

do ensino da escrita 

 Funcionalidade/destinatários 
 Liberdade de escrita 

3 

1  

 

O quadro 21 apresenta alguns aspectos relacionados com o ensino da escrita, ou seja, o 

modo como os professores encaram o processo de escrita dos seus alunos. 

Como se pode verificar, encontrámos três categorias relativas a este tema. A primeira 

diz respeito às funções do professor nesse mesmo processo de escrita, e integra três 

indicadores. Relativamente à escolha do tema da composição escrita, quatro professores 

manifestam preocupação com esse aspecto e assinalam essa questão, ainda que com 

perspectivas diferentes. Há professores que sugerem, eles próprios, aos alunos, a 

temática a desenvolver, que procuram “que o tema seja relevante para os alunos (algo 

que esteja a acontecer à sua volta ou que eles dominem bem) ” ou, tentam “encontrar 

um tema que os possa motivar” ou, ainda, outro dos professores defende que “numa 

situação pontual, podem surgir duas hipóteses: um texto com tema sugerido ou com 

tema livre”. Outros professores referem que partilham com os alunos a escolha da 
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temática, ou seja, “em conjunto escolhemos os cartões (material da Fábrica de Histórias, 

que apresenta diversas personagens, missões a cumprir, locais e finais possíveis) ”. Este 

professor lecciona o 2º ano de escolaridade e iniciou, recentemente, o ensino – 

aprendizagem do texto narrativo, o que justifica, em parte, que utilize uma estratégia de 

escrita colectiva. Outro professor refere que “habitualmente, escolhemos um tema”, o 

que nos parece indicar que essa tarefa de escolha da temática da escrita é, 

frequentemente, encarada como um trabalho conjunto entre o professor e os alunos. 

Relativamente ao indicador pistas para a escrita, cinco dos inquiridos assinalaram este 

aspecto, como tendo relevância no processo de composição escrita dos alunos. Um dos 

professores refere que procura que “os alunos falem sobre a temática, primeiro 

oralmente, e depois escrevam tópicos que os ajudem a desenvolver o texto”. O diálogo 

com os alunos é, também, referido por outro professor quando afirma que 

“aprofundamo-lo (tema) oralmente”. Reflectem, ainda, preocupações dos professores, 

relativamente a este aspecto, afirmações como: “dou pistas, relembro os passos a 

seguir”, “sugiro alguns espaços, tempo, personagens” e “creio que a preparação da 

escrita é um passo importantíssimo”. 

 Motivar os alunos para a escrita é uma preocupação implícita no discurso de todos os 

respondentes, muito embora dois a tenham referido de forma mais explícita. Afirmam: 

“penso que o trabalho de escrita de textos pressupõe motivação constante em relação à 

escrita” e, “sinto que a partilha dos textos escritos serve como “motor” motivacional 

para aqueles alunos que ainda não adquiriram o gosto pela escrita”. 

A segunda categoria refere algumas estratégias utilizadas pelos professores no ensino da 

escrita. Relativamente à interacção com os alunos, um dos professores afirma que, 

quando os alunos já dominam melhor a expressão escrita, “sugiro temas diversos para 

escrever sobre”. Outro professor indica um conjunto de estratégias que utiliza quando 

pretende que os seus alunos escrevam um texto, nomeadamente “através de imagens, 

uma banda desenhada incompleta, Fábrica de Histórias, história inacabada, conjunto de 

objectos (exemplo: uma maçã, uma moldura, canela) ”. Outro professor, ainda, defende 

a necessidade de “utilizar estratégias diversificadas”. A interacção com os alunos é 

transversal ao discurso dos professores inquiridos. No entanto, considerámo-lo como 
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indicador porque alguns professores se referem a esta questão de um modo mais 

explícito. São exemplos desta preocupação afirmações como: “Procuro que os alunos 

digam palavras ou frases relacionadas com o tema…”; “em conjunto (professor e 

alunos) escolhemos os cartões (Fábrica de Histórias”. É perceptível, no discurso dos 

professores, a utilização da primeira pessoa do plural, o que nos remete para a 

importância que atribuem à interacção com os seus alunos. A partir dos indicadores 

encontrados, relativamente aos aspectos formais do texto, podemos concluir que se trata 

de uma preocupação dos professores, muito embora não se manifeste como dominante 

no processo de ensino – aprendizagem da escrita. Um dos professores afirma que, 

“durante a produção de texto, vou dando alertas sobre os parágrafos, a pontuação, a 

organização textual para os alunos se apropriarem” e, outro professor refere que, 

“falamos sobre aspectos de organização textual e também sobre o cuidado a ter com a 

apresentação e a ortografia”. Outro dos inquiridos, a propósito dos aspectos formais do 

texto, afirma que, “escrevo no quadro alguns pontos orientadores, por forma a que haja 

harmonia e sequência lógica na composição escrita”. Os aspectos relativos à correcção 

dos textos foram referidos apenas por um professor, que afirma que, “depois de 

escreverem, peço que voltem a ler e troquem, entre eles, os seus textos”. Concordamos 

com Guasch (2004, p.43), quando afirma que “os dispositivos didácticos para o ensino e 

aprendizagem da composição escrita podem ser externamente muito diversos mas 

segundo a nossa opinião nenhum deles pode esquecer a reflexão, quer dizer, o diálogo 

dos escreventes consigo mesmos, com os seus companheiros ou com os seus 

professores”. Daqui resulta a importância atribuída à interacção professor/aluno, pelos 

respondentes. 

Por fim, a última categoria encontrada diz respeito às condições/finalidades do ensino 

da escrita. O primeiro indicador refere-se à funcionalidade/destinatários que é referida 

por três professores que afirmam que “o mais importante é dar uma funcionalidade aos 

textos (para ler à turma, para enviar, por exemplo” ou, ainda, como defende outro 

professor, depois da escrita, pedem aos alunos “que troquem entre eles os seus textos” 

ou “cada aluno lê para a turma a sua produção”. 

A liberdade de escrita é referida por um professor que afirma que procura “lembrar-lhes 

(aos alunos) a liberdade de escrita que lhes é proporcionada”.  
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Os resultados obtidos com este questionário permitiram-nos compreender as concepções 

dos professores, relativamente à motivação para o envolvimento em projectos de 

formação, à orientação profissional individual e colectiva, o modo como identificam o 

local de trabalho como oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento e, ainda, as 

concepções sobre a composição escrita. Estes dados permitiram-nos avançar com o 

projecto de investigação. 

Após a análise dos dados do questionário, fizemos a sua devolução ao grupo, o que 

resultou numa reflexão entre todos os seus elementos. As conclusões desta 

análise/reflexão permitiram-nos planear, em conjunto, a intervenção a seguir, sabendo 

que esta poderia ser repensada e ser a base de novas planificações, constituindo-se, 

assim, este trabalho, como um processo recursivo de investigação/acção/colaboração. 

Foi, então, decidido, no grupo, que seria importante aproveitar o tempo de trabalho 

colaborativo para construir alguns materiais que pudessem contribuir para a melhoria 

das práticas da composição escrita dos alunos. 

 

3 – Construção de materiais para resolver problemas do ensino-aprendizagem da 

composição escrita  

Nas diferentes sessões de trabalho colaborativo, os professores apresentaram alguns 

artefactos que foram partilhados e analisados em grupo, como, por exemplo, textos 

teóricos, a partir dos quais foram realizadas reflexões. A partir dessas reflexões, fomos 

tomando consciência de várias dificuldades no ensino-aprendizagem da composição 

escrita, e foi surgindo a necessidade de construção de alguns materiais que pudessem 

ajudar a resolver essas mesmas dificuldades. Deste modo, elaborámos uma proposta de 

código de correcção da escrita, com duas versões (professores e alunos); algumas notas 

relativas à construção de um texto narrativo; um quadro com exemplos de conectores; 

uma ficha de auto-avaliação da composição escrita e planificámos uma unidade de 

aprendizagem, tendo como objectivo o ensino do texto lúdico-poético. Todos estes 

materiais construídos foram escolhidos pelos elementos do grupo, no sentido de ir ao 

encontro da melhoria de algumas preocupações expressas, relativas ao ensino-
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aprendizagem da composição escrita. 

 

3.1 – Código de correcção da escrita 

A partir da reflexão em grupo, foram surgindo temas para a formação, sendo a 

dificuldade de correcção dos textos escritos uma das principais preocupações comuns. 

Iniciou-se, então, um processo de investigação sobre esta questão. Todos concordaram 

que a correcção da composição escrita pode ser considerada como um dos momentos 

mais importantes do processo de ensino-aprendizagem da escrita (Villas-Boas, 2001). 

Considerámos que nos situávamos num modo de correcção/avaliação habitual, entre os 

professores mais tradicionais, em que é o professor quem detecta os erros e quem diz 

como é que devem superar-se. Sendo o professor a detectar os erros, o aluno tem 

dificuldade em adquirir estratégias que lhe permitam rever, de forma adequada, o seu 

trabalho. Deste modo, nem o professor, ao assinalar o erro, aprofunda a razão pela qual 

o aluno o cometeu, nem, ao dar a solução correcta, cria condições para que o aluno 

perceba porque é que cometeu esse erro.  

Assumimos, no grupo, que a composição escrita é um processo pessoal e 

idiossincrático, e que o processo de ensino e de correcção não pode ser único. Deve 

respeitar as capacidades individuais de cada aluno e, neste sentido, deve haver 

cooperação entre o professor e os alunos, com o objectivo de desenvolver, nestes 

últimos, a autonomia necessária a um domínio auto-regulado do processo de escrita. 

Para o aluno aprender a corrigir os erros, é necessário que identifique as suas causas e 

encontre a forma de os superar. Esta capacidade de auto-correcção tem que ser 

adquirida e, se a correcção é feita apenas pelo professor, o aluno não aprende a 

desenvolver esta capacidade e está sempre dependente da opinião do professor. Graves 

(2002, p.145), a propósito da correcção dos textos dos alunos, refere que “quase todas 

as crianças podem modificar algo. O que mudam e como o fazem, depende da força e da 

manifestação pessoal da criança, do que ela vê na sua redacção e do seu nível de 

desenvolvimento”. Concluímos que uma das tarefas do professor deve ser, pois, “saber 

como revelam as crianças cada um destes aspectos, se pretendem ajudá-los a corrigir os 
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seus trabalhos” (ibidem). O papel do professor, no processo de correcção/avaliação dos 

textos, deverá ser, portanto, promover estratégias de correcção, de acordo com as 

características dos alunos, de modo a possibilitar-lhes uma aprendizagem auto-regulada.  

Para que a correcção dos textos tenha em vista o seu aperfeiçoamento realizado pelo 

próprio aluno, pensámos em criar um sistema de marcas de correcção, utilizado de 

forma funcional, que permita ao aluno, se necessário, a reescrita do texto, de uma forma 

activa e motivadora. É importante referir que o código, com as respectivas marcas de 

correcção, deve ser elaborado com a participação dos alunos, ter em conta o seu nível de 

ensino e, no caso do 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário, haver consenso entre todos os 

professores da mesma turma ou, preferencialmente, da comunidade educativa. 

 

3.1.1 – Proposta de código para a correcção da escrita (professores) 

Após reflexão sobre a correcção de textos, o grupo construiu uma proposta de código de 

correcção da escrita, com duas versões: uma mais detalhada para os professores 

(tentando explicar a sua elaboração) (quadro 22) e outra mais simplificada, para ser 

utilizada pelos alunos (quadro 23). Tratou-se, apenas, de uma proposta, já que 

concordámos que deverá ser o próprio professor, neste caso, do 1º Ciclo, a construir o 

código, conjuntamente com os seus alunos.  

Apresentamos, seguidamente, a versão do código para os professores (quadro 18) que 

não tenham utilizado esta metodologia de correcção de textos, de modo a que possam 

reflectir sobre as vantagens da sua utilização e, eventualmente, passar a utilizá-lo na 

prática. 
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     Quadro 22 - Proposta de código para a correcção da escrita (professores) 

 

Parágrafo 

// 

(necessidade de parágrafo) 

Ex: O João disse: //- Vem 

brincar comigo. 

// 

(parágrafo desnecessário) 

Ex: Era uma vez um menino. 

   // Tinha cabelos loiros e olhos 

azuis. 

Erros de ortografia 

 

(sublinhar a sílaba errada (2º ano) e 

a palavra (a partir do 3º ano) 

Ex: corida (2º ano); corrida (a 

partir do 3º ano) 

Erros de 

acentuação 

X 

(escrever uma cruz por baixo da 

letra que não está acentuada ou que 

está mal acentuada) 

Ex: cafe; manhâ 

          X          X  

Frase mal 

construída 

 

(omissão de algum dos elementos 

fundamentais da frase, discurso 

pouco coerente ou incorrecto) 

Ex: O caiu.                         (na 

margem da folha) 

 

 

3.1.2 – Proposta de código para a correcção da escrita (alunos) 

Esta proposta pretende ajudar os professores a, juntamente com os seus alunos, 

elaborarem um código de correcção da escrita, simplificado, que possa ser utilizado por 

alunos do 1º Ciclo, a partir do 2º ano de escolaridade (quadro 23). 
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Quadro 23 - Proposta de código para a correcção da escrita (alunos) 

 

Parágrafo 

// 

(necessidade de parágrafo) 

// 

(parágrafo desnecessário) 

Erros de ortografia 
 

 

Erros de acentuação X 

Frase mal construída 
 

 

Erros de pontuação 
 

 

Separação de palavras / 

União de palavras, sílabas ou 

letras 

 

 

 

Um aspecto que nos pareceu interessante e enriquecedor foi o facto de termos partilhado 

estas propostas, via intranet, com todos os professores da escola, acompanhadas de um 

pequeno texto explicativo sobre as vantagens da auto-correcção da escrita, através de 

um código pré-estabelecido. Pensámos que pode vir a ser útil a muitos professores, daí a 

decisão de o partilharmos. 

 

3.2 – Notas para a construção de um texto narrativo                                

A partir de dificuldades identificadas nos alunos, na estrutura textual narrativa, os 

elementos do grupo decidiram elaborar algumas notas relativas ao plano a seguir na 

elaboração de um texto narrativo, e acrescentar, também, alguns aspectos a ter em conta 

na revisão do mesmo (quadro 24). Foi referido que muitos alunos identificam uma 

narração, centrados, basicamente, na existência de personagens, esquecendo outros 
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elementos próprios desta tipologia textual, como “o acontecimento precipitante, a acção 

das personagens, as suas reacções ou as suas respostas internas, entre outros” (Martín & 

Quintero, 2004, p.18). 

Foi também equacionada, pelos elementos do grupo, a necessidade de modelagem, por 

parte do professor, do processo a seguir na escrita desta e de outras tipologias textuais 

(textos expositivo, argumentativo, dramático, etc.), no sentido de ajudar os alunos a 

sentir a necessidade de ter em conta, num momento prévio à textualização, a tipologia 

mais adequada para exprimir uma determinada informação. (Martín & Quintero, 2004).  

 

Quadro 24 - Texto Narrativo 

 

1. Plano da narrativa: 

 

Introdução Desenvolvimento Conclusão 

Quando 

Quem 

Onde 

Utilização de adjectivos para 

descrever os espaços e as 

personagens 

O que se passa ou o que 

aconteceu às personagens 

Porquê 

Como se começa a resolver a 

situação 

Final da história 

De acordo com o “problema” 

apresentado no 

desenvolvimento 

 

                  

Reler o texto com atenção antes de o entregar 

 

2. Na revisão: 

  - não repeti as palavras que ligam as frases ou que iniciam os parágrafos? 

  - cada parágrafo apresenta uma ideia diferente? 

  - coloquei correctamente os sinais de pontuação? 

  - escrevi sem erros ortográficos? 

  - tive cuidado com a apresentação? 
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3.3 – Exemplos de conectores 

A constatação de que uma das grandes dificuldades na textualização dos alunos se 

prende com a utilização de conectores deu origem à construção de um quadro com 

alguns exemplos (quadro 25). A maioria dos elementos do grupo referiu que os seus 

alunos nem sempre se mostravam criativos, relativamente à escolha de palavras ou 

expressões para ligar frases ou iniciar parágrafos. Surgiu, assim, a necessidade de 

construir um quadro com conectores relativos a: encadeamento; explicitar/clarificar; 

ligar espacialmente; ligar temporalmente; ruptura (acontecimento); consequência; 

oposição/contraste e concluir. O quadro 21 apresenta as palavras ou expressões para 

cada um destes aspectos referidos. 

 

 

Quadro 25 - Conectores 

 

Encadeamento Explicitar/ Clarificar 

Em primeiro lugar 

depois 

em seguida 

finalmente 

e 

Isto é 

Quer dizer 

Por outras palavras 

Então 

 

Ligar Espacialmente Ligar Temporalmente 

À frente 

Atrás 

Ao lado de 

Sobre 

Naquele momento… 

No dia seguinte… 

Um dia… 

De seguida… 

Causa 

Porque 

Visto que… 

Exemplificar 

Assim 

Por exemplo 

(Ruptura) Acontecimento Consequência 

De repente 

Subitamente 

Por isso 

Portanto 

Oposição/ Contraste Concluir 

Pelo contrário 

Neste caso 

Todavia 

Apesar de 

Em conclusão 

Finalmente 

Em consequência 
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3.4 – Ficha de auto-avaliação da composição escrita 

A partir de várias reflexões no grupo, equacionámos a hipótese de construção de uma 

ficha de auto-avaliação da composição escrita, que possibilitasse aos alunos desenvolver 

uma atitude metacognitiva sobre o seu processo de escrita. Assim sendo, foi elaborada a 

ficha de auto-avaliação a aplicar, primeiramente, aos alunos dos professores que fizeram 

parte desta investigação. 

 

 3.4.1 – Construção da ficha de auto-avaliação 

Para a elaboração da ficha de auto-avaliação, baseámo-nos num documento do GAVE 

(Prova de Aferição de Língua Portuguesa – 1º Ciclo do Ensino Básico – critérios de 

classificação – 2010). Os critérios consultados referem-se aos utilizados na segunda 

parte da respectiva prova (Expressão Escrita, 2º. Texto – Narrativa). 

Respeitámos os parâmetros referidos (Formato, Tema e Textualização) e os seus 

critérios. Acrescentámos um critério relativo à apresentação do texto. Em cada um dos 

parâmetros, escolhemos e adaptámos os enunciados, que nos pareceram adequados para 

a descrição do desempenho dos alunos na composição escrita. Esta adaptação resultou 

do facto de os critérios de classificação consultados se dirigirem aos professores-

correctores da Prova de Aferição de Língua Portuguesa, e nós pretendermos elaborar 

uma ficha de auto-avaliação da composição escrita, para alunos do 3º e 4º anos de 

escolaridade. 
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Quadro 26 – Processo desenvolvido para a elaboração da “Ficha de auto-avaliação da 

composição escrita” 

 

Parâmetros/Critérios Enunciados relativos ao desempenho 

Formato  

A – Extensão Escrevi o texto, respeitando o número de linhas pedido. 

B – Tipologia Respeitei as instruções relativamente ao tipo de texto. 

Tema  

C – Informação Respeitei o tema proposto. 

D – Progressão Desenvolvi o tema do texto de uma forma clara. 

Textualização  

E – Estruturação Organizei as ideias do texto em diferentes parágrafos. 

F – Articulação Iniciei os parágrafos e liguei frases sem repetir palavras. 

G – Sintaxe e Morfologia 
Construí o texto com frases correctas (concordância, 

vocabulário, …). 

H – Ortografia Escrevi com correcção ortográfica. 

I – Apresentação Escrevi com caligrafia clara e legível. Tive cuidado com a 

apresentação do texto. 

 

 

O parâmetro “Formato” está dividido em dois critérios: A – Extensão e B – Tipologia. 

Relativamente à extensão, construímos o enunciado “Escrevi o texto, respeitando o 

número de linhas pedido”; na tipologia, o enunciado escolhido foi “Respeitei as 

instruções relativamente ao tipo de texto”. No parâmetro “Tema”, subdividido em: C – 

Informação e D – Progressão, redigimos, para o ponto C, “Respeitei o tema proposto” e, 

para o ponto D, “Desenvolvi o tema do texto de uma forma clara”.  

No que respeita ao parâmetro “Textualização”, este apresenta-se dividido em quatro 

critérios: E – Estruturação, F – Articulação, G – Sintaxe e Morfologia e H – Ortografia. 

Acrescentámos um critério I, que se refere à Apresentação do texto. A inclusão deste 

critério pareceu-nos pertinente, na medida em que, a par das componentes ortográficas, 

de produção, linguísticas e organizativas, a componente mecânica (relacionada com a 

caligrafia) também deve ser valorizada. Acreditamos que é importante ensinar aos 

alunos que a qualidade de um texto é realçada pela sua apresentação correcta. A 
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apresentação cuidada de um texto pode ser, na nossa opinião, um modo de introduzir o 

prazer de escrever. Para o critério E (Estruturação), redigimos o enunciado “Organizei 

as ideias do texto em diferentes parágrafos”; para o critério F (Articulação), “Iniciei os 

parágrafos e liguei frases sem repetir palavras” e “Utilizei, com correcção, os sinais de 

pontuação”; relativamente ao critério G (Sintaxe e Morfologia), o enunciado foi 

“Construí o texto com frases correctas (concordância, vocabulário, …); para o critério H 

(Ortografia), o enunciado foi “Escrevi com correcção ortográfica” e, relativamente ao 

critério I (Apresentação), criámos dois enunciados, “Escrevi com caligrafia clara e 

legível” e “Tive cuidado com a apresentação do texto”. 

 

  3.4.2 – Ficha de auto-avaliação da composição escrita 

Esta ficha de auto-avaliação é, pois, constituída por onze enunciados, valorizados, cada 

um, de forma dicotómica, seguindo o critério sim/não, tendo como referência o processo 

de composição escrita do aluno. Os três primeiros enunciados referem-se à fase de 

planificação do texto e os restantes oito à sua textualização. O facto de a ficha não 

incluir enunciados explícitos relativos à fase de revisão justifica-se, em nosso entender, 

pelo facto de a reflexão, realizada pelo aluno, inerente ao preenchimento da ficha, 

constituir, em si mesma, um processo metacognitivo de revisão do texto. Por outro lado, 

atendendo a que alguns alunos não tinham o hábito de auto-avaliar a sua escrita, 

pareceu-nos que deveríamos iniciar este processo com uma ficha simples, que não 

exigisse demasiado esforço ao aluno. O quadro 27 apresenta a ficha de auto-avaliação. 
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Quadro 27 – Ficha de auto-avaliação da composição escrita 

 

 

Ficha de auto-avaliação da composição escrita 

 

Coloca uma X no rectângulo que corresponde à tua opinião 

  
Sim  Não 

     

Escrevi o texto, respeitando o número de linhas pedido   
 

 
     

Respeitei as instruções relativamente ao tipo de texto   
 

 
 

    

Respeitei o tema proposto   
 

 
     

Desenvolvi o tema do texto de uma forma clara   
 

 
     

Organizei as ideias do texto em diferentes parágrafos   
 

 
     

Iniciei os parágrafos e liguei frases sem repetir palavras   
 

 
     

Utilizei, com correcção, os sinais de pontuação   
 

 
     

Construí o texto com frases correctas (concordância, vocabulário, …)   
 

 
     

Escrevi com correcção ortográfica   
 

 
     

Escrevi com caligrafia clara e legível   
 

 
     

Tive cuidado com a apresentação do texto   
 

 

 

 

Data: _____________ 

Nome:_____________ 
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4 – O professor enquanto escrevente 

No ano lectivo de 2009/2010, iniciámos os trabalhos correspondentes ao primeiro 

momento da terceira etapa da investigação, que decorreu entre Setembro de 2009 e 

Janeiro de 2010 e que teve, como objectivo central, colocar os professores do grupo em 

situação de escrita de textos.  

Pensámos, em grupo, que seria interessante a escrita de um texto cujo tema fosse 

comum a todos. Surgiu, assim, a possibilidade de escrevermos sobre a profissão de 

professor, para, supostamente, integrar um capítulo de um livro intitulado ”Ofícios e 

profissões no mundo de hoje” (Anexo M). Cada elemento do grupo escreveu o seu texto 

e, no final, realizámos, por escrito, uma reflexão sobre o nosso processo de escrita e 

sobre as dificuldades sentidas durante esse mesmo processo.  

Apresentamos, seguidamente, excertos dos textos escritos pelos professores porque 

revelam, um pouco, o modo de cada um estar na profissão. Por uma questão de 

facilidade de organização, a seguir a cada excerto, apresentamos a análise e reflexão 

realizada, na sessão seguinte de trabalho colaborativo, onde partilhámos os diferentes 

processos de escrita seguidos por cada um de nós. 

Excerto do texto do professor A: «Nada mais difícil há que falarmos de nós… 

Normalmente, não existe distanciamento crítico suficiente para que as nossas opiniões 

ou pensamentos estejam isentos de preconceitos ou juízos de valor. Há sempre uma 

certa informalidade inerente ao facto de estarmos a discorrer sobre um tema que nos é 

intrínseco (nós próprios!), que pode ser redutora da realidade que pretendemos mostrar 

ou, pelo contrário, pode ser “ampliadora” dessa mesma realidade. Escrever sobre o meu 

ofício, é escrever sobre mim. Está ligado às escolhas que fiz, às experiências que vivi, 

às pessoas que conheci, ao projecto de vida que, em determinada altura, ingenuamente 

tracei para mim. Por isso, tudo o que disser estará, inevitavelmente, cheio de opiniões 

ou perspectivas muito pessoais e nada isentas, pondo por isso em risco uma apreciação 

objectiva do tema (…) O professor tenderá, cada vez mais, a ser um agente que indica e 

sugere maneiras de fazer, soluções alternativas e formas criativas de aprender». 

Reflexão: O professor A começou a escrever o seu texto mas não o terminou durante a 
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sessão de trabalho colaborativo. Referiu que não conseguia conciliar as ideias e chegar a 

um consenso: ”li e reli o título várias vezes”. Devolveu o texto, posteriormente, com 

anotações sobre o processo de escrita. Na planificação, refere que “pensei e escrevi 

algumas ideias”. Durante a textualização, sentiu insegurança: “enquanto escrevia, 

apagava ou alterava as palavras, com frequência”. Partilhou a revisão do texto e, 

afirmou, “voltei a alterar algumas coisas”. Este professor referiu, no entanto, que 

resolveu não voltar a ler o texto, no final, e que se sentiu “inquieto porque sei que há 

algumas ideias das quais eu próprio não estou seguro”. Revelou, na realidade, 

insegurança perante a tarefa de escrita. 

Excerto do texto do professor B: “O professor, além de se ocupar, preocupa-se. 

Preocupa-se com os seus alunos, com aquilo que transmite mas, sobretudo, com o 

exemplo que dá (…). Mas o professor também cresce. Cresce enquanto ajuda a crescer. 

Desenvolve-se enquanto transmite conteúdos que ajudam a desenvolver competências. 

Descobre-se enquanto incentiva a descobrir (…) Mas o que se espera do professor? Que 

ensine? Que transmita saberes? Ou que, acima de tudo, eduque? Eduque sem 

traumatizar, sem se zangar, sem gritar… Sem se dar? O que se espera, afinal, deste 

professor do séc. XXI? É só o desafio informático? Ou o maior desafio do professor 

passa pela autoridade, ou melhor, pela falta dela… (…). A sociedade está desiludida 

com os professores, os professores sentem que perderam o respeito que esta profissão 

necessita ter”. 

Reflexão: O professor B assinalou, como dificuldades sentidas, no início da escrita: “O 

que vou escrever? Que tópicos? Como organizá-los?”. Posteriormente, escolheu alguns 

tópicos, para orientação do seu processo de escrita: “1 – O que é ser professor? 

Profissão/ofício. 2 – Diferenças entre o professor de hoje e o do passado (o que se 

esperava do antigo professor, o que se espera deste novo professor) 3 – De volta ao 

ensino maternal (será este o caminho?” Durante o processo de escrita, este professor foi-

se questionando acerca da forma como estava a seguir o percurso pensado: “Não estou a 

respeitar os tópicos, nem a ordem. Perdi-me, voltei atrás para dar sentido ao texto”. Na 

revisão do texto, apercebeu-se que: “Afinal é uma reflexão e não um texto para um 

livro, um capítulo. Mas era disto que eu queria escrever. Devia ter seleccionado apenas 

um ou dois tópicos”. 
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 Na reflexão conjunta, este professor revelou ter tido dificuldade em iniciar a sua escrita, 

assim como no modo de a organizar. Optou pela escrita de tópicos, mas foi-se 

apercebendo, ao longo da composição do texto, que não os estava a cumprir. Depois de 

uma leitura do produto, consciencializou-se que não tinha respeitado a funcionalidade 

do texto (capitulo de um livro), mas, antes, tinha escrito sobre o que lhe apetecia 

escrever. 

Excerto do texto do professor C: “Anteriormente, os professores eram entendidos como 

transmissores de conhecimentos, detentores da verdade, e os laços de afecto entre 

alunos e professores quase não existiam. (…) Com o passar dos anos, a maneira como 

os professores actuam mudou muito. Estabeleceram-se laços mais fortes com os alunos. 

(…) Esta mudança implica um salto gigante na maneira como se entende esta profissão. 

O aluno é o centro da aprendizagem, e assim não só ele aprende, como também o 

professor aprende com o aluno (…). Creio que o importante é que o professor assuma o 

papel de orientador das aprendizagens, proponha tarefas que estimulem e motivem os 

seus alunos e que os preparem para o mundo, transmitindo-lhes valores de 

responsabilidade, respeito e solidariedade (…). Assim, ser professor hoje em dia é estar, 

apoiar, ajudar, conduzir mas principalmente “ser”… exemplo de empenho, dedicação, 

entusiasmo e saber”. 

Reflexão: Quanto ao professor C, revelou, na sua reflexão escrita que “Colocar em 

prática esta proposta de escrita não foi fácil”. Optou por elaborar um guião, mas 

constatou que não o estava a seguir, “a imaginação e a minha veia mais emotiva e 

filosófica, talvez, levaram-me a divagar um pouco”. Sentiu necessidade de reformular o 

texto. Durante a textualização, reconheceu que foi necessário “parar várias vezes para 

reler o texto, pois, facilmente, me perdia na organização das ideias”. Relativamente ao 

processo de revisão, este professor defendeu que: ”Foi muito importante reler, rever a 

escrita e encontrar uma sequência lógica e um encadeamento de ideias. Acabei por ficar 

satisfeita com o meu trabalho, que a princípio me parecia impossível de concretizar”. 

Pareceu-nos importante constatar que, este professor, tal como o professor A, também 

manifestou dificuldade em iniciar a escrita e em seguir um plano, previamente definido. 
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Excerto do texto do professor D: «Desde sempre, a profissão de professor teve um 

enorme destaque sociocultural, por a ela se dever (em grande parte) a formação 

académica, cultural e pessoal das gerações que vai “atravessando”. (…) A imagem, que 

por vezes temos do professor de outros tempos, prende-se com uma figura 

tendencialmente autoritária e com um regime de ensino mais tradicionalista. (…) 

Actualmente, o professor mantém um papel importantíssimo na sociedade, por deter a 

responsabilidade de educar e de ajudar a pensar os alunos. No entanto, a sociedade 

tende a vê-lo, e tratá-lo, com menor “referência ”comparativamente ao passado. Dada a 

sociedade em que vivemos e as pressões diárias que todos vivenciamos, tem-se 

promovido uma “desresponsabilização” dos pais enquanto educadores, para se transferir 

grande parte da tarefa educativa unicamente para o professor (…)». 

Reflexão: O professor D referiu não ter tido necessidade de recorrer à escrita de tópicos, 

porque “por experiência própria, sinto que, quando começo a escrever, as ideias vão 

fluindo e interligam-se. É a minha forma de escrita e não tentei fugir à mesma”. Assim 

sendo, a estratégia que adoptou foi “colocar as ideias e estrutura frásica directamente no 

papel”. Este professor, na sua reflexão escrita, manifestou preocupação com a questão 

do tempo, receando “não conseguir cumprir o objectivo proposto”. A estratégia que 

decidiu utilizar foi tentar abstrair-se desta preocupação e concentrar-se, apenas, no 

texto. Como não tinha organizado a escrita com tópicos, teve, também, a preocupação 

de se “esquecer de focar alguma das ideias que me iam surgindo enquanto escrevia”, 

situação essa que tentou ultrapassar, escrevendo com rapidez, ”de modo a não perder o 

fio à meada”. Relativamente ao processo de revisão do texto, referiu ter ficado com a 

“sensação de que muito ainda ficou por dizer/reflectir”. Este professor foi, de entre 

todos os elementos do grupo, o que executou a tarefa de escrita com menor hesitação. 

Excerto do texto do professor E: “Ser professor é uma missão! Para se ser professor tem 

que se ter um sentido de dádiva, de partilha com os outros, de entrega total (…). Um 

professor deve ser alguém que goste, sobretudo, de aprender. (…). Tem que ter grande 

curiosidade intelectual. (…). Para além deste gosto pelo saber, o professor tem que 

gostar de ensinar, de partilhar o saber com os seus alunos, de desenvolver, nesses 

mesmos alunos, o gosto pela aprendizagem (…), tem que se gostar de crianças e jovens, 

tem que haver empatia, afectividade, têm que se sentir uns – dos – outros (…), sem um 
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verdadeiro mundo de afectos, não é possível desenvolver um autêntico processo de 

ensino - aprendizagem. O professor deve, também, ser um modelo para os seus alunos. 

É importante que se consciencialize de que as suas atitudes e comportamentos são uma 

referência na comunidade educativa. (…) Felizmente que, hoje em dia, há muitos e bons 

professores que se dedicam à docência de alma e coração!”.                                                  

Reflexão: O professor E revelou alguma dificuldade “em organizar mentalmente o texto 

devido à abrangência do tema”. Resolveu, neste caso, não escrever tópicos, o que, 

segundo o que referiu, não tem por hábito fazer. Em vez desta estratégia, realizou 

“mentalmente esse trabalho” e pensou “nas principais características que devem nortear 

a profissão de professor”. Após este trabalho mental, iniciou a escrita e, “à medida que 

ia escrevendo sobre cada característica, mudava de parágrafo e sublinhava a palavra-

chave desse parágrafo”. No final, releu o seu texto, “antes de o dar por terminado”.  

A reflexão conjunta dos processos individuais de elaboração dos textos mostrou-se 

extremamente enriquecedora, não só pela consciencialização, por parte de cada 

professor, do seu próprio processo de escrita, das suas competências linguísticas e 

discursivas, mas também pela necessidade sentida de tentar, a partir desta experiência 

pessoal, compreender a diversidade dos processos de escrita dos alunos. Por outro lado, 

não menos importante, acreditamos que a possibilidade de escrita de textos revelou-se 

um contributo importante para o processo de desenvolvimento profissional dos próprios 

professores, na medida em que permitiu uma reflexão sobre o percurso profissional e 

pessoal 

 

5 – Mudanças necessárias na minha prática 

 O desejo de mudança das práticas começou a estar presente em todas as sessões, à 

medida que os elementos do grupo iam partilhando as suas experiências e dificuldades. 

Este trabalho foi reforçado com a leitura e discussão de textos teóricos que se 

constituíram como suporte e motivação para o trabalho a desenvolver/ desenvolvido.  

A partir das propostas de mudança das práticas sentidas por todos, o grupo pensou que 
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seria proveitoso recorrer à observação naturalista de aulas de composição escrita. Esta 

ideia motivou todos os elementos do grupo e, para facilitar a reflexão posterior sobre as 

práticas, resolvemos que a filmagem das aulas seria oportuna. Todos concordámos que 

as aulas seriam filmadas, para posterior visionamento e reflexão. Cada professor 

preparou uma aula de composição escrita, tendo acordado em utilizar abordagens 

diferentes. Para uma melhor organização e tratamento dos dados recolhidos, resolvemos 

apresentá-los distribuídos pelas três fases da escrita de um texto (planificação, 

textualização e revisão). 

 

5.1 – Observo a prática 

Com o objectivo de recolher dados sobre as práticas de cada professor, relativamente a 

uma aula de composição escrita, iniciámos a observação naturalista das práticas, não 

sem, antes, ter escrito e enviado uma carta, aos encarregados de educação dos alunos, 

cujas turmas seriam filmadas, solicitando a sua autorização.  

Previamente, construímos uma grelha de observação, onde recolhemos dados sobre o 

professor e os alunos. Os comportamentos dos alunos foram tidos em conta, apenas, 

sempre que estivessem implicados na actuação do respectivo professor. A grelha foi 

dividida em três partes, correspondendo cada uma às diferentes fases da construção do 

texto (planificação, textualização e revisão). Esta opção de dividir a grelha nos três 

subprocessos da escrita teve como base os modelos dos processos cognitivos de Flower 

e Hayes (1980; Hayes, 1996), muito embora não tenhamos, à partida, considerado esta 

divisão como algo estanque. Anotámos, em cada sessão de observação, os dados que 

nos pareceram relevantes, relativamente a cada um desses momentos. Em anexo, a título 

de exemplo, apresentamos alguns materiais dos quatro professores, relativos às aulas 

que observámos (Anexo N). 

Assim sendo, no dia 11 de Fevereiro de 2010, observámos e filmámos a aula de 

composição escrita do professor A. Este utilizou, como material, que colou no quadro, 

cinco imagens e solicitou aos alunos que escrevessem um texto, a partir da observação e 

escolha de três das cinco imagens. A nossa observação teve a duração de 80 min. Os 
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dados recolhidos estão organizados no quadro 28. 

 

 

Quadro 28 – Notas de campo recolhidas durante a observação e filmagem da aula de 

composição escrita (Professor A) 

 

 Professor Alunos 

F
as

e 
d
e 

P
la

n
if

ic
aç

ão
 

Colou, no quadro, cinco imagens, colocou questões sobre 

essas mesmas imagens e moderou a intervenção dos 

alunos. 

Deu instruções sobre a tarefa de escrita: utilização de três 

das cinco imagens como motivação e enredo; relembrou a 

necessidade de estar atento à localização espácio-

temporal, personagens e necessidade de um título 

adequado. Pediu que pensassem no texto, antes de o 

começar a escrever. 

Marcou 45min para o trabalho de escrita. 

Relembrou outro texto escrito anteriormente, com as 

mesmas características do actual. (10min) 

Colocaram questões sobre as 

imagens coladas no quadro. 

 

Dialogaram acerca das mesmas, 

a partir de questões colocadas, 

quer pelo professor, quer pelos 

colegas. 

 

Questionaram o professor sobre 

a organização do texto. 

F
as

e 
d
e 

T
ex

tu
al

iz
aç

ão
 

Deslocou-se na sala de aula e foi esclarecendo dúvidas 

colocadas pelos alunos (em voz baixa). 

Esclareceu o número mínimo e máximo de linhas do texto. 

Alertou os alunos para que poderiam observar cartazes 

expostos na sala de aula, com frases de orientação para a 

construção de um texto. 

Continuou a deslocar-se na sala de aula e chamou a 

atenção de alguns alunos sobre o seu texto. 

Interagiu com os alunos sobre a temática do texto. 

Escreveu no quadro uma palavra “difícil”. 

Lembrou os alunos de que poderiam utilizar o dicionário. 

Pediu que lessem cada parágrafo, à medida que os iam 

completando. 

Alertou para o tempo e deu mais 5min para a escrita do 

texto. Quando chegou a hora marcada, deu mais 10min 

para os alunos escreverem a conclusão do texto. (60min) 

Alguns alunos levantaram o 

braço e questionaram o professor 

sobre aspectos formais de 

organização textual, sobre a 

temática a escolher e sobre 

algumas dificuldades 

ortográficas. 

 

 

 

Alguns alunos pediram mais 

tempo para concluir o texto. 

F
as

e 
d

e 

R
ev

is
ão

 

Pediu aos alunos para relerem, atentamente, o seu texto, 

mais do que uma vez. 

Lembrou, de novo, o tempo marcado. 

Recolheu os textos, à medida que os alunos os iam 

terminando. (10min) 

Leram os textos antes de os 

entregar ao professor. 
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A observação e a filmagem da aula de composição escrita do professor B ocorreram no 

dia 24 de Fevereiro de 2010, e teve a duração de 90 min. Como sugestão de escrita do 

texto, este professor leu, em voz alta, o início do livro “O Cuquedo”, e pediu aos alunos 

que descobrissem quem/o que era o personagem da história, e como seria o seu final. O 

quadro 29 apresenta os dados que recolhemos. 

 

Quadro 29 – Notas de campo recolhidas durante a filmagem da aula de composição 

escrita (Professor B) 

 

 Professor Alunos 

F
as

e 
d
e 

P
la

n
if

ic
aç

ão
 

Leu, de forma expressiva, parte de uma pequena história, à 

semelhança do que tinha já acontecido, anteriormente, 

com outra proposta de escrita. 

Propôs que cada aluno completasse a história, descobrindo 

qual a personagem principal. Disse que, no final, diria qual 

tinha sido a escolha do autor. 

Distribuiu pelos alunos uma ficha para a caracterização da 

personagem que deveriam descobrir (o Cuquedo). (Ficha 

em anexo) 

Deu indicações sobre a construção do texto. Escreveu, no 
quadro, questões às quais os alunos deveriam dar resposta 

no seu texto: “Quem seria o Cuquedo?; Os animais da 

selva teriam razão em ter medo do Cuquedo?; Porquê?; De 

onde veio?; O que aconteceu quando encontrou os animais 

da selva?” 

Alertou para a necessidade de uma descrição rica da 

personagem (adjectivação…) 

Explicou o preenchimento da ficha. 

Pediu a um outro aluno que esclarecesse o colega. 

Pediu aos alunos que fossem criativos mas tivessem em 

atenção a organização textual. Alertou para a necessidade 
de evitar repetições (E depois… e depois). 

Pediu aos alunos que fechassem os olhos e imaginassem o 

“Cuquedo”. 

Esclareceu a dúvida do aluno. 

Deslocou-se na sala de aula e foi esclarecendo dúvidas, 

junto de cada aluno, em voz baixa. 

Deu indicação sobre o tempo de preenchimento da ficha. 

Sentou-se na sua secretária e corrigiu trabalhos dos alunos. 

De vez em quando, percorria a sala com o olhar. (35 min) 

Estiveram atentos à leitura do 

excerto da história. 

 

 

 

 

 

Colocaram questões à medida 

que a professora ia escrevendo 

no quadro. 

 

 

 

 

 

Foram dando exemplos sobre o 

preenchimento da ficha. 

Um aluno questionou a 

professora sobre a diferença 

entre os retratos físico e 

psicológico. 

 

Um aluno perguntou o 

significado do termo 

“locomoção”. 

Preencheram, individualmente, a 

ficha de caracterização da 

personagem principal. 
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 Professor Alunos 
F

as
e 

d
e 

T
ex

tu
al

iz
aç

ão
 Levantou-se, várias vezes, para esclarecer dúvidas, 

individualmente, em voz baixa, junto de cada aluno. (30 

min) 

 Em silêncio, começaram a 

escrever os textos. 

Alguns alunos colocaram 

questões. 

F
as

e 
d
e 

R
ev

is
ão

 

Pediu que lessem os textos com muita atenção (lógica da 

história e ortografia), pensando que o texto não era seu, e 

verificar se o percebiam. 

Relembrou a possibilidade de consulta do dicionário. 

Deslocou-se pela sala de aula e foi esclarecendo cada 

aluno, em voz baixa. 

Relembrou a necessidade de o texto dar resposta às 

questões inicialmente propostas. 

Pediu que colassem a ficha de caracterização (A-5) na 

parte de trás da folha do texto. 

Solicitou aos alunos que trocassem, entre si, os textos. 

Cada aluno deveria ler cinco textos diferentes. 

 

Lembrou que, após a leitura de cada texto, deveria haver 

um tempo de reflexão entre os colegas. 

 

Pediu aos alunos que voltassem aos seus lugares. 

Contou o final da história e mostrou a ilustração do 

“Cuquedo” (uma figura abstracta). 

Perguntou o número de textos que cada aluno tinha 

conseguido ler (esta tarefa seria para concluir, 

posteriormente). 

Pediu que guardassem os textos, para posterior ilustração. 

Dialogou com os alunos sobre alguns finais da história. 

Colocou um desafio aos alunos: tentar descobrir o 

significado da palavra “Cuquedo” (durante a hora do 

almoço - 30 min). 

 

 

 

 

 

 

Colocaram algumas dúvidas. 

 

 

Levantaram-se, 
espontaneamente, e trocaram, 

entre si, os textos. 

Leram os textos e dialogaram 

entre si (o trabalho ficou 

incompleto). 

Pediram à professora que 

contasse o final da história. 

 

 

 

 

 

Relataram alguns finais da 

história. 

 

O quadro 30 apresenta os dados de observação da aula de composição escrita do 

professor C, observação essa que teve a duração de 50 min, e se realizou no dia 24 de 

Fevereiro de 2010. Este professor leu e, posteriormente, escreveu no quadro, um 

pequeno excerto da obra de António Torrado “O Veado Florido”. Solicitou, depois, aos 

alunos, que completassem a história, de acordo com a imaginação de cada um.  



 
Desafios ao Desenvolvimento Profissional: do trabalho colaborativo ao nível da escola a um grupo sobre escrita 

 
 

231 
 

Quadro 30 – Notas de campo recolhidas durante a filmagem da aula de composição 

escrita (Professor C) 

 

 Professor Alunos 

F
as

e 
d

e 
P

la
n

if
ic

aç
ão

 

Leu um pequeno excerto do livro “O veado florido”, de 

António Torrado. Mostrou uma imagem do veado. 

Informou que deveriam continuar a história, a partir do 

excerto lido. 

Pediu aos alunos que lessem cada uma das regras para a 
escrita de um texto, que estão afixadas na parede da sala 

de aula.  

Deu algumas indicações e questionou os alunos sobre os 

aspectos importantes para escrever um bom texto. 

Respondeu às questões colocadas pelos alunos. 

Distribuiu as folhas para a escrita do texto. 

Escreveu, no quadro, a data, o título do texto e o excerto 

do mesmo, que tinha lido inicialmente. Foi lendo, em voz 

alta, à medida que escrevia. 

Recapitulou as informações sobre o texto que os alunos 

deveriam escrever. 

Escreveu, no quadro, alguns tópicos para orientação dos 

alunos. (25 min) 

Os alunos leram as regras. 

 

 

Questionaram a professora sobre 

alguns aspectos. 

 

 

 

 

 

 

Um aluno pediu que escrevesse 

no quadro alguns tópicos sobre o 

texto. 

F
as

e 
d
e 

T
ex

tu
al

iz
aç

ão
 

Informou os alunos que poderiam começar a escrita do 

texto. 

Pediu a uma aluna que lesse os tópicos escritos no quadro. 

Pediu a outra aluna que lesse o excerto do texto, escrito no 

quadro. 

Deslocou-se, na sala de aula, e foi tirando dúvidas, junto 

dos alunos, num tom de voz normal. 

Respondeu às dúvidas, em voz alta. 

Deu algumas informações a todos os alunos, em voz alta, a 

partir de questões colocadas por alguns dos alunos. 

Informou que, quem acabasse de escrever o texto, deveria 

“pôr o dedo no ar”. (20 min) 

 

 

 

 

 

 

Pediram esclarecimentos sobre a 

elaboração do texto, elevando o 

braço. 

Alguns alunos colocaram 
dúvidas, em voz alta. 

F
as

e 
d

e 

R
ev

is
ão

 

Chamou um aluno à sua secretária, e iniciou a correcção 

individual do texto. 

Foi lendo o texto, em voz perceptível, e foi a própria 

afazer a correcção, embora questionando o aluno sobre o 

mesmo. (5 min) 

Um aluno levantou o braço, 

tentando chamar a atenção da 

professora. 

Continuaram a escrita dos textos. 

 

A observação da aula de composição escrita do professor D realizou-se no dia 25 de 

Fevereiro de 2010, e teve a duração de 55 min. Este professor leu, em voz alta, o tema 
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sobre o qual os alunos deveriam escrever: ”Imagina que o teu corpo encolhe, ao ponto 

de poderes entrar, e viajar pelo mundo, dentro de uma bola de sabão”. O quadro 31 

apresenta os dados recolhidos durante esta observação. 

 

Quadro 31 – Notas de campo recolhidas durante a filmagem da aula de composição 

escrita (Professor D) 

 

 Professor Alunos 

F
as

e 
d
e 

P
la

n
if

ic
aç

ão
 

Propôs um tema de escrita, informando que tinham que 

fazer apelo à criatividade individual (imaginar que cada 

um encolhia e entrava numa bola de sabão). 

Deu instruções sobre a organização textual e a ortografia. 
Questionou os alunos sobre esses aspectos. 

Respondeu às questões dos alunos. 

Escreveu, no quadro, algumas indicações (tema e aspectos 

orientadores para a fase de textualização do texto e pediu 

aos alunos que as copiassem para a folha do texto. (15 

min) 

 

 

Colocaram algumas questões 

acerca da temática e das 
orientações propostas pela 

professora. 

F
as

e 
d
e 

T
ex

tu
al

iz
aç

ão
 Deslocou-se na sala de aula e foi esclarecendo as dúvidas 

dos alunos, em voz baixa. 

 

Deu informações (deixar espaço quando se começa um 

parágrafo, controlo do tempo de escrita, discurso directo e 

indirecto…), em voz alta. (30 min) 

Muitos alunos colocaram 

dúvidas, levantando o braço, e 

esperando que a professora se 

deslocasse ao seu lugar. 

Mantiveram-se em silêncio, 

durante a escrita do texto. 

F
as

e 
d

e 
R

ev
is

ão
 

Informou os alunos sobre a necessidade eventuais falhas. 

Iniciou a correcção individual, na sua secretária, com uma 
aluna que tinha terminado o texto. 

Pediu que, à medida que cada um fosse terminando o seu 

texto, e enquanto não estivesse disponível, os alunos 

fossem fazendo a ilustração. 

Reforçou a necessidade de relerem o texto. 

Na correcção individual, dialogou com a aluna, mas foi a 

professora que emendou o texto. (10 min) 

Os alunos mantiveram-se em 

silêncio e seguiram as instruções 
da professora. 

 

 

 

Uma aluna levantou-se e dirigiu-

se à secretária da professora com 

o seu texto. 

              

 5.2 – Comento a prática 

A técnica de estimulação da recordação surgiu, no grupo, como um dado muito 

importante na consciencialização da prática dos professores e na possibilidade de 
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mudança de algumas dessas práticas. Como refere Veiga Simão (2002b, p.269), 

pretendemos “estimular uma atitude reflexiva, activa e construtiva”. Para esta 

investigadora, “ajudar os professores a tomarem consciência dos processos que utilizam 

quando ensinam e a compreenderem os seus efeitos, é ajuda-los a controlar esses 

processos mentais e a aumentar o conhecimento cognitivo” (ibidem). 

Deste modo, e terminada a actividade de observação e filmagem das aulas de 

composição escrita, cada professor, individualmente, teve a oportunidade de visionar a 

sua aula e tecer os comentários que julgou pertinentes. Esta informação foi gravada, 

com autorização prévia dos professores. A partir dessas gravações, construímos, para 

cada professor, um quadro de incidentes críticos. Em cada um desses quadros, 

sistematizámos os dados de observação, relativos ao professor e alunos, e 

acrescentámos os comentários do professor, realizados durante a estimulação da 

recordação. 

Numa sessão de trabalho realizada posteriormente, cada professor teve acesso ao 

respectivo quadro, com os dados de observação (sistematizados) e da estimulação da 

recordação. Foi, depois, realizada uma reflexão conjunta, partilhadas algumas 

inseguranças, e todos os elementos do grupo foram unânimes em sublinhar a 

importância da estimulação da recordação para o seu processo formativo.  

A partir desta partilha, cada professor comentou as mudanças ocorridas na sua prática, 

resultantes do processo de formação colaborativa, e foram feitas propostas de alteração 

dessas mesmas práticas. Cada um dos quadros de incidentes críticos foi enriquecido 

com as referidas mudanças ocorridas e com as propostas de alteração, relativas a cada 

uma das fases do processo de escrita. 

Apresentamos, agora, os quadros relativos aos dados obtidos com a estimulação da 

recordação, que denominámos de incidentes críticos. Para Damas e Ketele (1985, p.35), 

incidentes críticos são “palavras significativas que foram pronunciadas ou acções 

significativas que se envolveram em situações concretas onde elas se desenrolaram (…) 

”. Verificámos que os professores se centraram, particularmente, nos aspectos a corrigir 

na sua prática, durante a estimulação da recordação. Em nosso entender, este facto 
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justifica-se com a preocupação sentida pelos professores em corrigir os desempenhos 

menos positivos, não realçando, de igual modo, os positivos. 

Os quadros que apresentamos incluem, para além dos dados de observação relativos ao 

professor e alunos, os comentários tecidos por cada professor (estimulação da 

recordação), as mudanças ocorridas, até à data, e as propostas de alteração das práticas. 

À semelhança da organização da informação, relativa aos quadros de observação 

naturalista, também, neste caso, distribuímos a informação pelas três fases do processo 

de escrita de textos. As datas em que realizámos a estimulação da recordação, com os 

diferentes professores, foram acordadas com os mesmos e de acordo com a sua 

disponibilidade. Devido a este facto, o intervalo de tempo entre a observação de aulas e 

a estimulação da recordação, não foi, sempre, o que, em nosso entender, seria desejável.  

A proposta de alteração das práticas foi entendida pelo grupo como de extrema 

importância, após a estimulação da recordação. Por essa razão, decidimos que cada um 

dos professores, para cada uma das fases do processo de composição escrita 

(planificação, textualização e revisão), fizesse uma reflexão, por escrito, sobre as 

mudanças de práticas, quer as que sentia que já eram visíveis, quer as que se propunha 

alcançar. Nos quadros que organizámos, a coluna “Mudanças ocorridas e propostas de 

alteração” contém essa informação. 

A estimulação da recordação realizada com o professor A decorreu no dia 22 de 

Fevereiro de 2010. O quadro 32 refere o tratamento que realizámos com a informação 

recolhida com este professor. 
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Quadro 32 – Incidentes críticos (Professor A) 

 

 
Dados de Observação 

Comentário do Professor 

(Estimulação da 

Recordação) 

Mudanças ocorridas 

e propostas de 

alteração Professor Alunos 

F
as

e 
d
e 

P
la

n
if

ic
aç

ão
 

O professor 

colou quatro 

imagens no 

quadro, algumas 

pouco 

perceptíveis. 

 

Forneceu 

instruções aos 

alunos sobre a 

temática do texto 

e sobre a 

estrutura do 

mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocaram várias 

questões sobre as 

imagens coladas no 

quadro. 

Questionaram o 

professor sobre a 

organização do 

texto. 

No lançamento do tema 

faltaram dados sobre a 

estruturação do texto, dados 

esses que poderiam ter sido 

escritos no quadro. As 

imagens deveriam ter sido 

maiores. Embora sugestivas 

para o professor, revelaram-

se difíceis para os alunos, 

devido à falta de 

informação, destes últimos, 

sobre o conteúdo das 

mesmas. Esta fase de 

planificação do texto 

deveria ter sido mais longa, 

embora as instruções 

tenham sido claras e a 

linguagem adequada. 

Permitiu a intervenção dos 

alunos. 

Mudanças ocorridas 

 

Informar os alunos, na 

véspera, sobre o tema 

do texto a 

desenvolver, 

sugerindo, 

eventualmente, 

alguma pesquisa. 

Ter escrito 

previamente no 

quadro, o tema do 

texto e as instruções 

necessárias para a sua 

escrita. 

Clarificar as 

instruções necessárias 

para a textualização. 

 

Propostas de alteração 

 

Propor temas de 

escrita que os alunos 

dominem. 

Os temas propostos 

estão mais 

relacionados com as 

vivências dos alunos. 
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Dados de Observação 

Comentário do Professor 

(Estimulação da 

Recordação) 

Mudanças ocorridas 

e propostas de 

alteração Professor Alunos 

F
as

e 
d
e 

T
ex

tu
al

iz
aç

ão
 

Deslocou-se na 

sala de aula, 

tentando 

esclarecer 

dúvidas 

colocadas pelos 

alunos. 

Forneceu várias 

instruções 

relacionadas com 

o tema do texto e 

a sua 

estruturação. 

Permitiu que os 

alunos tivessem 

mais tempo para 

escrever o texto. 

 

 

 

 

 

 

Questionaram o 

professor sobre 

aspectos formais de 

organização 

textual, sobre a 

temática do texto e 

sobre algumas 

dificuldades 

ortográficas. 

Pediram mais 

tempo para 

escrever o texto. 

Foi “forçado” a repetir uma 

série de instruções sobre a 

organização e a temática do 

texto, informações que 

poderia ter escrito no 

quadro, na fase de 

planificação. 

As questões que os alunos 

foram colocando, e às quais 

o professor respondeu, sobre 

as imagens que serviram de 

suporte ao exercício de 

composição escrita, 

perturbaram o trabalho de 

alguns alunos. 

No decorrer da 

textualização, foram 

alteradas algumas regras (nº 

de linhas do texto), o que 

não foi totalmente correcto. 

As regras não devem ser 

demasiado “abertas”, nem 

demasiado “estanques”. 

Foi importante o professor 

deslocar-se, na sala de aula, 

durante esta fase, para 

acompanhar o processo de 

escrita dos alunos e ajudar 

os que revelam mais 

dificuldades. 

Mudanças ocorridas 

 

Manter para todos os 

textos o mesmo 

número de linhas (15 a 

25). 

 

Procurar que os alunos 

com dificuldades 

estejam espacialmente 

localizados numa 

determinada zona da 

sala de aula (para 

facilitar o apoio do 

professor). 

 

Propostas de alteração 

Não revelou propostas 

de alteração. 
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Dados de Observação 

Comentário do Professor 

(Estimulação da 

Recordação) 

Mudanças ocorridas 

e propostas de 

alteração Professor Alunos 

F
as

e 
d

e 
R

ev
is

ão
 

Pediu aos alunos 

para relerem os 

textos, mais do 

que uma vez. 

Lembrou o 

tempo marcado. 

Leram os textos, 

antes de os entregar 

ao professor. 

A fase final da composição 

escrita foi complicada 

porque os alunos que foram 

acabando levantaram-se e 

entregaram os textos, o que 

resultou nalgum barulho que 

perturbou o trabalho dos 

colegas que ainda não 

tinham terminado. Podiam 

ter ficado sentados a 

terminar outra tarefa, 

esperar que todos 

terminassem o texto, para o 

entregarem todos ao mesmo 

tempo. 

Mudanças ocorridas 

 

Preparar actividades 

que os alunos possam 

fazer, após irem 

terminando os textos, 

sem ter que se levantar 

do lugar. 

Ser o professor a 

recolher os textos para 

evitar alguma 

confusão. 

 

Propostas de alteração 

 

Permitir que os alunos 

troquem, leiam e 

conversem, a pares, 

sobre os seus textos. 

Numa fase posterior, 

os alunos poderão 

“corrigir” os textos 

dos colegas. 

 

No dia 5 de Março de 2010, realizámos a estimulação da recordação com o professor B. 

O quadro 33 resulta do tratamento da informação recolhida com este professor. 
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Quadro 33 – Incidentes críticos (Professor B) 

 

 
Observação 

Comentário do Professor 

(Estimulação da 

Recordação) 

Mudanças ocorridas 

e propostas de 

alteração Professor Alunos 

F
as

e 
d
e 

P
la

n
if

ic
aç

ão
 

Leu parte de 

uma história. 

Propôs que os 

alunos 

completassem a 

história. 

Distribuiu, pelos 

alunos, uma 

ficha para a 

caracterização 

da personagem 

principal. 

Deu indicações 

sobre a 

construção de 

um texto. 

Ouviram, com 

atenção, a leitura 

do excerto da 

história. 

Colocaram 

algumas questões 

sobre o 

preenchimento da 

ficha de 

caracterização da 

personagem 

principal (por 

exemplo: diferença 

entre retrato físico 

e psicológico). 

Considerou demasiado 

longa e pormenorizada a 

exposição que realizou 

acerca dos aspectos mais 

operacionais da escrita de 

um texto narrativo. Tal não 

se justificava visto os alunos 

terem já elaborado, 

anteriormente, outros textos 

com esta tipologia. 

O objectivo que pretendia 

era apelar à criatividade e, 

com esta apresentação longa 

e directiva, “cortou” um 

pouco essa mesma 

criatividade dos alunos. 

Mudanças ocorridas 

 

Dar mais importância 

às diferentes fases da 

escrita. 

Ter mais atenção aos 

diferentes tipos de 

textos e à exploração 

de cada um deles. 

Valorizar os livros que 

os alunos lêem por 

prazer e explorá-los 

com a turma. 

Apelar à parte afectiva 

dos alunos e propor-

lhes “escrever com o 

coração”. 

 

Propostas de alteração 

 

Fornecer menos 

informação aos alunos, 

sobre organização 

textual, de modo a não 

provocar mais dúvidas, 

em vez do 

esclarecimento 

pretendido. 

Trabalhar, de forma 

intencional, um só 

aspecto da escrita 

(criatividade, 

organização, 

conectores, …) de cada 

vez. 

Trabalhar mais os 

diferentes tipos de 

texto, especialmente a 

narrativa. 
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Observação 

Comentário do Professor 

(Estimulação da 

Recordação) 

Mudanças ocorridas 

e propostas de 

alteração Professor Alunos 

F
as

e 
d

e 
T

ex
tu

al
iz

aç
ão

 

Esteve sentada à 

secretária. 

Levantou-se 

sempre que 

algum aluno 

solicitava o 

esclarecimento 

de alguma 

dúvida. 

Escreveram o texto 

em silêncio. 

Colocaram, por 

vezes, algumas 

questões. 

Referiu que o tempo 

previsto para a textualização 

se revelou insuficiente, 

devido ao excesso de tempo 

gasto na fase de planificação 

do texto. 

Mudanças ocorridas 

 

Dar mais liberdade e 

espaço ao aluno na 

produção do seu texto. 

Dar mais tempo para a 

produção do texto, 

valorizando a escrita do 

rascunho do mesmo. 

 

Propostas de alteração 

 

Propor escrita a pares, 

como uma estratégia 

facilitadora para os 

alunos com mais 

dificuldades. 
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Observação 

Comentário do Professor 

(Estimulação da 

Recordação) 

Mudanças ocorridas 

e propostas de 

alteração Professor Alunos 

F
as

e 
d
e 

R
ev

is
ão

 

Pediu que cada 

aluno lesse o seu 

texto com muita 

atenção. 

Deslocou-se 

pela sala de aula 

e esclareceu 

dúvidas. 

Pediu aos alunos 

que trocassem 

entre si (cada 

aluno deveria ler 

cinco textos) e, 

após a leitura de 

cada texto, 

reflectissem com 

o autor do 

mesmo. 

Contou o final 

da história e 

conversou com 

os alunos sobre 

alguns finais 

criados pelos 

alunos. 

Colocaram 

algumas dúvidas. 

 

 

 

 

 

Trocaram os textos 

entre si. Leram os 

textos e dialogaram 

com o respectivo 

autor (o trabalho 

não foi completado 

durante a 

observação).  

Pediram para a 

professora ler o 

final da história. 

Relataram alguns 

finais dos seus 

textos. 

O tempo, uma vez mais, 

revelou-se escasso para cada 

aluno realizar a revisão do 

seu texto. 

Apesar desta contrariedade, 

considerou muito positiva a 

troca de textos, entre pares, 

porque os colegas 

conseguem detectar erros 

que os próprios não 

identificam. Pensa que este 

tipo de correcção a pares é 

muito importante, embora 

cause alguma agitação, na 

sala de aula. 

Relativamente à possível 

utilização do código de 

correcção da escrita, pensa 

que os alunos ainda não 

estão muito familiarizados 

com a sinalética, embora já 

utilizem, entre eles, alguns 

sinais de correcção. 

Como comentário geral, 

reforçou a sua 

intencionalidade de que os 

alunos escrevessem um 

texto criativo, mas 

reconheceu que a sua 

preocupação inicial com a 

normatividade, não lhes 

permitiu “dar asas à sua 

imaginação”. 

Mudanças ocorridas 

 

Consciencialização de 

que o professor não é o 

“corrector de textos” 

dos alunos. 

Valorização da 

aprendizagem dos 

alunos, a partir da troca 

de textos, entre si, da 

partilha de ideias e da 

percepção dos seus 

erros e dos erros dos 

outros. 

Utilização de um 

código de correcção da 

escrita. 

 

Propostas de alteração 

 

O aluno ser, sempre, o 

primeiro revisor do seu 

texto. 

Permitir que os alunos 

escrevam por prazer, 

sem que os textos 

tenham que ser 

corrigidos pelo 

professor. 

Apostar mais na auto-

correcção e na 

correcção entre pares, 

sobretudo pela ajuda 

que representa para os 

alunos mais fracos. 

Dar menos peso à 

correcção realizada 

pelo professor. 

 

No dia 2 de Março de 2010, realizou-se a estimulação da recordação com o professor C. 

O quadro 34 diz respeito ao tratamento da informação recolhida, a partir da verbalização 

deste professor. 
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Quadro 34 – Incidentes críticos (Professor C) 

 

 

 
Observação 

Comentário do Professor 

(Estimulação da 

Recordação) 

Mudanças ocorridas 

e propostas de 

alteração Professor Alunos 

F
as

e 
d
e 

P
la

n
if

ic
aç

ão
 

Leu um excerto 

do livro: “O 

veado florido”. 

Pediu que 

continuassem a 

história. 

Escreveu o 

excerto do livro 

no quadro. 

Pediu que lessem 

as regras de 

escrita de um 

texto, afixadas 

na sala de aula. 

Deu indicações 

práticas sobre a 

escrita e reforçou 

as regras. 

Escreveu, no 

quadro, tópicos 

para orientação 

dos alunos. 

Leram as regras 

sobre a escrita, 

afixadas na sala de 

aula. 

Questionaram a 

professora sobre 

aspectos 

relacionados com o 

trabalho pedido. 

Um aluno pediu 

para a professora 

escrever, no 

quadro, tópicos de 

orientação para a 

escrita do texto. 

Pensa que o lançamento do 

tema foi sucinto e explícito 

e que correu bastante bem. 

A explicação sobre como se 

escreve um texto foi um 

pouco extensa e podia não 

ter sido tão pormenorizada. 

Na altura, pensou que estava 

a ser bastante explícita mas 

as várias dúvidas colocadas 

pelos alunos podem pôr em 

causa essa ideia. 

A planificação foi 

demasiado longa e retirou 

tempo às outras fases da 

escrita. 

Mudanças ocorridas 

 

Diversificação das 

propostas de escrita 

apresentadas aos 

alunos. 

Maior atenção às regras 

sobre a escrita. 

 

Propostas de alteração 

 

Conceder menos tempo 

à fase de planificação 

do texto. 

Ser mais sucinta e 

utilizar uma linguagem 

mais clara na 

explicitação da 

proposta de escrita. 
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Observação 

Comentário do Professor 

(Estimulação da 

Recordação) 

Mudanças ocorridas 

e propostas de 

alteração Professor Alunos 

F
as

e 
d
e 

T
ex

tu
al

iz
aç

ão
 

Informou os 

alunos de que 

podiam começar 

a escrever o 

respectivo texto. 

Pediu, depois, a 

uma aluna que 

lesse os tópicos e 

a outro aluno que 

lesse o excerto 

do livro, ambos 

escritos no 

quadro pela 

professora. 

Deslocou-se na 

sala de aula e 

esclareceu 

dúvidas dos 

alunos (em tom 

de voz normal, 

junto de cada 

aluno, ou em voz 

mais elevada, 

para toda a 

turma). 

Pediram 

esclarecimentos 

sobre a elaboração 

do texto, em voz 

alta ou elevando o 

braço. 

Pensa que correu bem. 

Defende que é importante 

que o professor circule 

enquanto os alunos 

escrevem o texto, para os 

poder ajudar 

individualmente e ter noção 

da fase de escrita em que 

cada um se encontra. 

Verificou que há alunos que 

trabalham de forma 

autónoma mas outros 

mostraram, ainda, alguma 

dependência do professor. 

Gostaria que estes últimos 

se tornassem mais 

autónomos. 

Mudanças ocorridas 

 

Escrita, no quadro, de 

tópicos sobre o texto. 

Deslocação, pela sala 

de aula, para melhor 

acompanhamento da 

escrita dos alunos. 

 

Propostas de alteração 

 

Gerir melhor os 

diferentes ritmos de 

textualização dos 

alunos (o grupo é 

bastante heterogéneo). 

Tornar os alunos mais 

livres e autónomos, 

durante a escrita. 

Disponibilizar, na 

planificação da 

actividade lectiva, mais 

momentos de escrita. 
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Observação 

Comentário do Professor 

(Estimulação da 

Recordação) 

Mudanças ocorridas 

e propostas de 

alteração Professor Alunos 

F
as

e 
d
e 

R
ev

is
ão

 

Chamou um 

aluno à sua 

secretária e 

iniciou a 

correcção do 

texto. 

Um aluno levantou 

o braço, chamando 

a atenção da 

professora. 

Considera a correcção 

individual importantíssima, 

embora nem sempre a 

consiga realizar devido ao 

elevado número de alunos. 

Defende a correcção 

individual professor/aluno 

mesmo quando o trabalho 

de correcção é realizado 

com utilização do código de 

correcção da escrita. 

Não foi possível corrigir 

todos os textos 

individualmente. Após a 

correcção dos mesmos, os 

alunos compararam o seu 

texto com a versão do autor 

do livro, facto que achou 

interessante. 

O aspecto menos positivo 

foi ter “guiado” demasiado 

os alunos e não ter 

permitido que a actividade 

de escrita fosse menos 

orientada por si própria. 

Mudanças ocorridas 

 

Correcção 

individualizada dos 

textos com os alunos, 

embora também possa 

ser usada o código de 

correcção da escrita. 

 

Propostas de alteração 

 

Conseguir corrigir, 

com os alunos, maior 

número de textos, após 

os momentos de 

escrita. 

Diversificar tarefas a 

dar aos alunos, 

enquanto faz a 

correcção individual 

dos textos. 

Propor a escrita de 

textos livres (para 

possibilitar maior 

criatividade e “guiá-

los” menos. 

 

Por último, no dia 26 de Fevereiro de 2010, ocorreu a estimulação da recordação com o 

professor D. Apresentamos, no quadro 35, o tratamento da informação relativo às 

verbalizações deste professor, a partir do visionamento da sua aula. 
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Quadro 35 – Incidentes críticos (Professor D) 

 

 

 

 

Dados de Observação Comentário do Professor 

(Estimulação da 

Recordação) 

Mudanças ocorridas e 

propostas de alteração Professor Alunos 

F
as

e 
d
e 

P
la

n
if

ic
aç

ão
 

Propôs um tema 

de escrita. 

Deu instruções 

sobre a 

organização 

textual e a 

ortografia. 

Escreveu, no 

quadro, 

indicações sobre 

o texto e pediu 

aos alunos que as 

copiassem para a 

folha onde iriam 

escrever o texto. 

Colocaram 

questões acerca da 

temática e das 

orientações 

propostas pela 

professora. 

Poderia ter dado mais 

oportunidade, maior 

abertura aos alunos para 

dialogarem sobre o texto. 

Preocupou-se com a 

estrutura rígida do texto e 

deveria ter valorizado mais 

a criatividade dos alunos. 

Pensa que o tema proposto 

possa não ter sido adequado 

à faixa etária dos alunos, 

visto que estes colocaram 

muitas dúvidas, antes de 

iniciarem o processo de 

escrita. 

Deveria ter dado mais 

orientações mas teve 

dificuldade em dar respostas 

para não lhes “cortar” a 

criatividade. Por outro lado, 

lamenta não ter dado mais 

liberdade para os alunos 

modificarem as pistas de 

organização do texto.  

Mudanças ocorridas 

 

Dar instruções sobre a 

organização textual e a 

ortografia foi 

securizante para os 

alunos. 

As indicações escritas 

no quadro ajudaram a 

estruturar 

sequencialmente o 

texto. 

 

Propostas de alteração 

 

Dar mais tempo aos 

alunos para colocarem 

questões e esclarecerem 

as dúvidas colocadas. 

Apesar das indicações 

terem aspectos 

positivos, será 

necessário dar maior 

liberdade criativa aos 

alunos, não os 

condicionando tanto na 

construção individual 

do seu texto. 

Fazer um exercício de 

brainstorming sobre o 

tema do texto para os 

alunos poderem optar 

pelas diferentes opções 

que surgirem. 
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Dados de Observação Comentário do Professor 

(Estimulação da 

Recordação) 

Mudanças ocorridas e 

propostas de alteração Professor Alunos 

F
as

e 
d
e 

T
ex

tu
al

iz
aç

ão
 

Deslocou-se na 

sala de aula e foi 

esclarecendo as 

dúvidas 

colocadas pelos 

alunos, em voz 

alta. 

Reforçou 

algumas regras 

de organização 

textual (em voz 

alta, para o 

grupo-turma). 

Muitos alunos 

colocaram dúvidas 

à professora. 

Pensa que a preocupação 

dos alunos era “o que é que 

a professora quer que eu 

escreva, de acordo com 

estas pistas”. Sente que lhes 

“cortou” a criatividade. 

Mudanças ocorridas 

 

O tema da composição 

escrita deve ser o início 

da liberdade de escrita e 

não o condicionamento 

da mesma. 

 

Propostas de alteração 

 

Esclarecer melhor as 

dúvidas na fase anterior, 

para que os alunos 

iniciem a escrita sem 

colocar tantas dúvidas. 

Estimular os alunos para 

o prazer da escrita. 

Não condicionar tanto 

os alunos, para que a 

produção escrita possa 

ser mais livre e 

imaginativa. 

Fornecer aos alunos 

pistas de escrita mais 

flexíveis. 
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Dados de Observação Comentário do Professor 

(Estimulação da 

Recordação) 

Mudanças ocorridas e 

propostas de alteração Professor Alunos 

F
as

e 
d
e 

R
ev

is
ão

 

Informou os 

alunos sobre a 

necessidade de 

lerem o seu 

texto, antes de o 

entregarem à 

professora. 

Iniciou a 

correcção 

individual do 

texto de uma 

aluna. 

Os alunos 

mantiveram-se em 

silêncio e seguiram 

as instruções da 

professora. 

Pediu aos alunos, que iam 

terminando os seus textos, 

para fazerem a ilustração do 

mesmo de modo a poder 

começar a acompanhar 

individualmente os alunos, 

à medida que acabavam de 

rever os textos. 

Defendeu que este 

procedimento foi benéfico 

para os alunos porque teve 

oportunidade de começar a 

reflectir, com cada aluno, 

sobre o seu texto. Pensa, no 

entanto, que este apoio 

individualizado não lhe 

permitiu estar disponível 

para os outros alunos. 

Propôs ultrapassar esta 

dificuldade, aguardando que 

todos os alunos 

terminassem o seu texto 

para poder fazer a correcção 

individual posteriormente, 

em diferentes momentos, ao 

longo da semana. Referiu a 

preocupação em trabalhar 

individualmente com cada 

aluno, embora isso não 

aconteça todas as semanas 

(os alunos escrevem um 

texto semanalmente). 

Estabeleceu um regime de 

rotatividade. 

Globalmente, pensa que a 

metodologia adoptada foi 

“tradicionalista”. Foi 

directiva e não houve, da 

sua parte, flexibilidade nas 

pistas para a execução do 

texto. Gostaria de melhorar 

esta prática. 

Mudanças ocorridas 

 

O reforço dado aos 

alunos para relerem os 

seus textos (permitiu a 

auto-correcção dos 

mesmos). 

Correcção individual 

dos textos, com a 

colaboração dos alunos. 

 

Propostas de alteração 

 

Seguir um modelo mais 

dinâmico e interactivo 

com os alunos com o 

objectivo de lhes 

promover maior 

liberdade e prazer na 

escrita. 
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A proposta de mudança de práticas foi um aspecto recorrente, ao longo de todo o 

trabalho colaborativo, realizado com este grupo de professores. A estimulação da 

recordação veio reforçar esta necessidade de mudar o desempenho de algumas práticas. 

A análise das práticas pedagógicas, relativas à composição escrita decorreu, no grupo, 

num ambiente de grande confiança entre todos, o que foi, aliás, referido na reflexão 

final realizada pelos elementos do grupo. Continuámos a partilhar materiais que 

utilizámos para desenvolver a escrita dos nossos alunos e trabalhámos questões que 

foram surgindo ao longo das sessões de trabalho, nomeadamente, entre outras, a 

dificuldade na correcção da composição escrita e a necessidade de diversificar os 

destinatários das propostas de escrita.  

 

5.3 – Reflicto através da escrita 

Na continuação do trabalho colaborativo, escrevemos, de novo, um texto, desta vez com 

duas hipóteses de tema: a minha vida de aluno ou recordações da minha vida de 

professor (Anexo O). As possibilidades do tema foram pensadas com o objectivo de nos 

permitir escrever sobre nós próprios, algo do próprio passado ou do nosso presente. 

Uma vez mais, a escrita foi entendida na dupla vertente de consciencialização do 

processo de escrita e contributo para o desenvolvimento profissional.  

Após a tarefa de escrita, em que cada um se colocou, de novo, na situação de 

escrevente, o passo seguinte foi a leitura de cada um dos textos e a reflexão sobre o 

modo como cada um reflectiu através da escrita. Esta possibilidade de escrita foi 

valorizada por todos, na medida em que considerámos esta actividade como “escrita por 

prazer”, em detrimento da escrita de documentos oficiais e formais, relativos à 

actividade profissional.  

Foi interessante verificar as diferentes formas de abordagem das temáticas, desde textos 

mais racionais, até outros em que a tónica foi a componente emotiva. Transcrevemos 

alguns excertos dos textos escritos, na convicção de que são elementos interessantes 

para uma melhor compreensão da reflexão, realizada por escrito, de todos os elementos 

do grupo. A partilha/reflexão revelou-se um momento enriquecedor, tendo emocionado 



 
Desafios ao Desenvolvimento Profissional: do trabalho colaborativo ao nível da escola a um grupo sobre escrita 

 
 

248 
 

alguns professores. 

Excerto do texto do professor A: “Interrogo-me por vezes sobre o que me levou a 

escolher a profissão de professor do Primeiro Ciclo. No meio de muitas e variadas 

razões, que se prendem com opções pessoais, circunstâncias da vida e imagens 

idealizadas sobre o ensino, houve uma que consegui destacar de todas as outras, essa 

razão posso chamá-la de: Professor Monteiro (…) Nas aulas mantinha um tom de voz 

firme e metódico, mas também gracejava connosco e sobretudo, estava atento. Essa 

atenção não era tanto ao aluno, mas sim à criança, à pessoa que estava à sua frente (…) 

Era aquele tipo de conforto que nos revigora e dá alento (…) quando me encontrei numa 

encruzilhada que me obrigou a escolher e a decidir que caminho tomar na vida, lembrei-

me dele… (…) Sim, vou ajudar pessoas a crescer, tal com fazia o professor Monteiro”, 

pensei (…). A realidade é que desde que comecei a leccionar cresci e evolui muito, e 

analisando bem todos os factos, os responsáveis por isso têm sido os miúdos. São eles 

que me têm ensinado – ensinam-me a ser paciente, a explicar as coisas de maneiras 

diferentes, a respeitar a diferença, a ouvir, a compreender os seus silêncios (…) ”. 

Reflexão: O título do texto do professor A (“Quem me levou a esta profissão”) pareceu-

nos elucidativo sobre a importância que o seu professor “primário” veio a ter, na 

escolha da sua profissão. O aspecto mais relevante está ligado aos afectos: “afecto 

fundamental para me motivar a ir à escola todos os dias”, à atenção individualizada a 

cada aluno: ”perguntava-nos como nos sentíamos, como estavam os nossos pais, como 

ia a agricultura” e à entrega à profissão: “hoje consigo compreender que aquele homem 

se entregava profundamente a tudo o que fazia”. Acreditamos que este modelo de 

professor constituiu uma referência para a prática deste elemento do grupo e para a sua 

relação com os alunos. Na reflexão, admitiu que “o tempo e as experiências que vamos 

acumulando ao longo da vida acabam sempre por, naturalmente, nos afectar e moldar e 

isso repercute-se nas relações que temos com os outros (…) ”.  

Excerto do texto do professor B: “Na minha opinião, qualquer professor deve ter sido 

um aluno feliz. Talvez nem todos, mas a maioria foi-o certamente. Nas memórias de 

escola, guardo o respeito pela minha professora, das reguadas que levei, quando todos 

as levavam, sem nunca perceber o porquê de as receber! Guardo, também, as manhãs… 
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chorosas, agarrada ao pescoço da minha mãe (…) Não me lembro de aprender a ler! Por 

isso não deve ter sido difícil. Mas lembro-me da tabuada, das tardes de sábado a estudá-

las e o meu pai à espera que eu as errasse, para me voltar a mandar estudá-las (…) 

Olhando esta meia dúzia de parágrafos, penso que só guardamos os momentos menos 

bons, será? (…) E os meus alunos? Do que será que se vão lembrar? Não sei, mas 

espero que acima de tudo guardem o carinho que nós temos por eles e o que fazemos… 

por eles e eles por nós”. 

Reflexão: O professor B reflectiu, através do seu texto, na sua vida como aluna. 

Acredita que ser professor implica ter sido um aluno feliz. No entanto, as memórias que 

guarda do tempo como aluna são memórias tristes: os castigos, a dificuldade na 

aprendizagem da tabuada e nos ditados e, até, “da bata feia, escura, apertada (…) ”. No 

texto, questiona-se sobre o motivo por que “só guardamos os momentos menos bons”, 

e, talvez por isso, espere “inverter” essas memórias nos seus alunos, esperando que eles 

a recordem com carinho. 

Excerto do texto do professor C: “Tudo começou no ano de 2000, há precisamente dez 

anos, quando decidi que queria ser professora do 1º Ciclo. Não foi uma escolha fácil! 

Acabou por ser este o caminho pelo qual enveredei, sem ter bem consciência na altura 

da escolha, da complexidade desta profissão e de tudo o que ela envolve…. Só mais 

tarde vim a descobrir e cada dia descubro mais um pouco… (…) Ao início, foi bastante 

difícil, porque uma pessoa jovem, recém-licenciada e com vinte e dois anos é ainda 

muito inexperiente. Foi aos poucos e poucos que fui conseguindo, com a ajuda dos 

colegas que me acolheram e apoiaram, ir conquistando a turma e sentindo maior 

confiança em mim e no meu trabalho (…) É um desafio às minhas capacidades, é um 

convite à minha entrega, é um apelo ao meu empenho e dedicação. É essencialmente um 

caminho…que pode ter altos e baixos, como todos, mas que no fundo me faz sentir 

especial, única e estimada pelos meus alunos”. 

Reflexão: O professor C reflectiu sobre a sua experiência como professora. Apesar de 

salientar alguma dificuldade na escolha da profissão, referiu o exemplo da sua 

professora, quando escreveu que guardou na memória «as tardes passadas a “dar aulas” 

às minhas bonecas, copiando os gestos da minha professora». Acentuou, também, a boa 
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preparação que teve, na formação inicial, considerando um privilégio “contactar com 

professores fantásticos que me mostraram e abriram portas para uma perspectiva de 

educação diferente (…) ”. A sua reflexão conduziu-a às dificuldades iniciais, no 

exercício da profissão, mas realçou o apoio dos pares na adaptação ao trabalho com os 

alunos. Considerou a leccionação “um desafio”, que tem tentado encarar, entregando-se 

ao que faz “de corpo e alma, dando tudo o que melhor tenho e tentando transmitir aquilo 

em que acredito”. 

Excerto do texto do professor D: “É com saudade que recordo os meus primeiros 

tempos escolares. O cheiro da sala de aula, que, fechando os olhos, ainda hoje consigo 

sentir; o som, à nossa passagem, dos tacos de madeira já gastos pelo tempo; dos nossos 

trabalhos de pintura e picotagem (…) Entristece-me recordar a frieza da minha 

professora que nos acompanhou durante os quatro anos: do uso constante que dava às 

réguas de madeira para nos magoar; da cana que usava para, da sua secretária, nos 

alcançar quando estávamos no quadro e errávamos algum exercício; (…) Lamento, 

profundamente, que todo um conjunto de gerações tenha passado por estas experiências, 

pois representam o oposto de uma relação empática entre o professor e os alunos (…) 

Guardo as melhores recordações da amizade que unia a nossa turma e das brincadeiras 

que partilhávamos no recreio. A nível pessoal, esta experiência padronizou-me a 

necessidade da existência de determinadas qualidades num professor, acima (ou a par) 

das suas competências técnicas: as de ser sensível, empático e compreensivo com os 

seus alunos (…).” 

Reflexão: O professor D, no texto, reflectiu sobre as suas memórias como aluna. 

Recordou, com saudade, os tempos da “escola primária”, referindo alguns aspectos 

relacionados com o contexto (os sons, os cheiros, a paisagem, …) e, sobretudo, as 

amizades com os amigos de escola. Da sua professora, guardou uma memória de 

“presença intimidante”, tendo escrito que essa forma de estar terá impedido os colegas 

de “seguir um percurso académico regular, atendendo aos medos e inseguranças 

provocados pela nossa professora”. Estas memórias menos positivas conduziram-na a 

uma visão oposta do que deve ser a aprendizagem. Conseguiu reflectir sobre essas 

experiências e, nas suas palavras “aprendi que não podia generalizar a nossa experiência 

com o universo do mundo escolar, e que a excepção éramos nós…”. Esta constatação 
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levou-a a afirmar que “o conhecimento científico, aliado a uma boa formação humana, 

criam um excelente professor (…) ”, que deve promover, nos alunos, “o gosto pela 

aprendizagem e pela pesquisa”, facultando-lhes “asas para poderem voar, académica e 

pessoalmente, no seu percurso de vida”. 

Excerto do texto do professor E: «A minha vida de professora tem sido preenchida por 

recordações muito agradáveis. Não serão “coisas” espectaculares, mas antes “coisas” 

que aquecem o coração. Estar com os alunos, sentirmo-nos uns-dos-outros é, por si só, 

algo inesquecível. O afecto que damos/recebemos é das coisas mais gratificantes que 

recordo da minha vida de professora (…) lembro-me, neste momento, de uma carta que, 

há dois anos, uma antiga aluna me escreveu, quando terminou o décimo segundo ano, 

aqui no Colégio. Veio ter comigo, ao final do dia, e entregou-me a carta em mão, 

pedindo-me que a lesse em casa, com tempo. Fiz-lhe a vontade. Quando entrei em casa, 

nessa tarde, sentei-me na sala e comecei a ler a carta (seis páginas manuscritas!). Ainda 

hoje sinto dificuldade em descrever, com objectividade, o que senti, entre a emoção, a 

consciência de pequenos gestos aos quais eu não tinha dado muita importância, e as 

marcas que quatro anos de convívio tinham deixado naquela “menina” (…) Lembro-me 

que acabei de ler este fantástico “presente” e que chorei durante muito tempo. A 

felicidade é assim…». 

Reflexão: As palavras do professor E, no seu texto, centraram-se, quase exclusivamente, 

numa reflexão sobre os afectos relacionados com a sua vida profissional: “o afecto que 

damos/recebemos é das coisas mais gratificantes que recordo da minha vida de 

professora”. Refere, não só o afecto partilhado com os alunos, mas, também, o 

reconhecimento dos pais, quando tal acontece, como algo muito importante. Considera 

ser “difícil, ao longo de trinta e sete anos como professora, destacar um ou outro 

momento mais significativo”, reflectindo, no entanto, sobre os sentimentos que a 

invadiram quando da leitura de uma carta, escrita por uma ex-aluna. Para esta 

professora, tal como refere Kelchtermans (2009, p.83), haverá “muito mais no ensino e 

no ser professor do que simplesmente relacionar os meios (acções e métodos de ensino) 

mais eficazes a determinados fins”. Em nosso entender, existe, nas palavras desta 

professora, uma relação ética com os aluno, “a relação educativa é um estar – com – 

outros em que nos encontramos a nós próprios” (Kelchtermans, 2009, p.81, de acordo 
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com Masschelein & Simons, 2002), que ultrapassa a preocupação com a relação 

instrumental, relativa ao seu trabalho profissional. 

Nos textos escritos pelos elementos do grupo, e dos quais apresentámos excertos, os 

professores reflectiram, através da escrita, sobre o ensino, quer através de memórias 

como alunos, quer através de factos da sua vida profissional. Pensamos que, para além 

desta possibilidade de reflexão através da escrita, esta constituiu-se, também, como 

actividade metacognitiva. De acordo com as reflexões que realizámos e partilhámos, 

pensamos que o papel do professor não resulta, apenas, de uma questão “de confinar-se 

a um esforço técnico e instrumental de ligar meios a fins, mas, pelo contrário, tem de 

incluir os aspectos morais, emocionais e políticos (…), assim como as crenças e as 

representações que os professores têm de si próprios e do ensino” (Kelchtermans, 2009, 

p.62). Cremos que esta ideia está presente nos textos escritos pelos elementos do grupo 

colaborativo. 

 

6 – Fundamentos teóricos que apoiaram as mudanças das práticas 

Como investigadora, fomos constatando, ao longo do trabalho de 

investigação/acção/formação, que os elementos do grupo tomaram consciência de que 

tinham poucos conhecimentos teóricos sobre o processo de composição escrita. O grupo 

solicitou à investigadora, por isso, que partilhasse a informação de que dispunha, 

resultante de alguns anos de investigação e estudo, nesta área. 

Resolvemos, então, disponibilizar alguns textos teóricos que foram sendo objecto de 

reflexão e ponto de partida para a alteração de algumas práticas. Os textos trabalhados 

foram: “A tarefa do professor: ensinar a ler e a escrever”, de Curto, Morillo e Teixidó 

(2002); “Tipologias do escrito: a sua abordagem no contexto de ensino – aprendizagem 

da escrita na aula de língua materna”, de Carvalho (2003); “Aprender e ensinar a 

escrever e a ler no 1.º Ciclo do Ensino Básico”, de Soares (2004), “Desafios: para quem 

escreve, para quem ensina a escrever”, de Barbeiro e Carvalho (2005) e “Complexidade 

do processo de escrita”, de Barbeiro (2007). 
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Os elementos do grupo disponibilizaram, também, textos retirados da obra: “Ler para 

entender”, com propostas de escrita para alunos do 3º e 4º anos de escolaridade e foram 

colocados à disposição de todos duas obras: “Como escrever poemas” e “Como escrever 

histórias”. Foi realizada, em conjunto, uma breve reflexão sobre o conteúdo destas 

obras. 

Tendo presente a necessidade, sentida no grupo, de apoiar, teoricamente, as mudanças 

das práticas, apresentámos, pois, aos elementos do grupo, um PowerPoint sobre alguns 

aspectos teóricos, relativos à composição escrita, nomeadamente: o enquadramento da 

escrita, antes e após os anos oitenta; os modelos teóricos e didácticos da composição 

escrita, incluindo os aspectos relativos à auto-regulação e às estratégias a desenvolver, 

no sentido de tornar os professores e alunos auto-regulados (Anexo P). 

Apesar de os conteúdos teóricos serem apresentados pela investigadora, ficou, 

antecipadamente, acordado que todos os elementos do grupo poderiam intervir, sempre 

que surgisse alguma questão que pudesse ser objecto de partilha e reflexão. Pensámos 

em enquadrar o ensino-aprendizagem da escrita, antes a após os anos 80, valorizando o 

contributo das investigações nesta área (Flower & Hayes, 1980; Hayes, 1990; Hayes & 

Nash, 1996) e a consequente mudança nas concepções, métodos e técnicas de ensino. 

Considerámos os modelos de ensino e aprendizagem relacionados com os diferentes 

enfoques teóricos e tratámo-los em simultâneo. 

Apresentámos, assim, a evolução do enfoque teórico sobre a composição escrita, 

analisando, primeiramente, os modelos orientados para o produto, que surgiram nos 

anos 60 e que persistem em muitas práticas do quotidiano das nossas escolas. 

Realçámos, nestes modelos, alguns aspectos que nos pareceram pertinentes: a 

preocupação com a análise do produto (a correcção linguística como centro da escrita) 

e, ainda, o facto de estes modelos não explicarem os processos inerentes ao acto de 

escrita e de apenas descreverem as características formais e estruturais do texto 

produzido. 

Com o aparecimento do paradigma de orientação cognitiva, nos anos 70, surgiram os 

modelos orientados para o processo (modelos de redacção, modelos de etapas e modelos 
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cognitivos), em que o foco deixa de ser a análise do produto e passa a ser os processos 

que o escrevente desenvolve, no acto de escrita. Os modelos cognitivos, nos anos 80, 

pretenderam explicar a escrita como um processo cognitivo, com diversos subprocessos, 

interrelacionados com carácter interactivo. Pensámos ser importante realçar o facto de o 

ensino-aprendizagem deixar de ser a correcção do texto-produto, efectuada pelo 

professor, e passar a orientar-se para o processo de aprendizagem do aluno.  

Assinalámos, também, relativamente aos referentes teóricos, a interacção com o 

professor e os pares e o ensino de estratégias de escrita. Concordamos com Guasch 

(2004, p.39), quando afirma que o professor deve dialogar com os alunos porque “este 

diálogo é a base de uma actividade reflexiva imprescindível para que os estudantes 

aprendam a assumir o controlo dos processos de composição escrita”. Enfatizámos os 

dados de investigação sobre os modelos contextuais ou ecológicos (Camps, 2003b; Las, 

2000; Martin & Gallego, 2001), com os quais nos identificamos, e que, como 

complemento dos modelos cognitivos, consideram o processo de escrita, não só um 

processo individual, mas também social. Neste ponto, pensámos que seria oportuno 

reflectir com os professores sobre a importância da situação de comunicação e sobre a 

necessidade de o professor criar reais condições de escrita. 

Outro aspecto que nos pareceu pertinente referir, foram os modelos de Flower e Hayes 

(1980) e Hayes (1996), porque constituíram um dado importante para a compreensão do 

acto de escrita. Tal como em relação à temática tratada no ponto anterior, os professores 

revelaram não ter conhecimentos sobre estas questões. Destes modelos, salientámos, no 

primeiro (Flower & Hayes, 1980), a ideia do processo de escrita como um conjunto de 

operações cognitivas, mediadas por um sistema de controlo metacognitivo, que permite 

ao escrevente controlar o processo de escrita e regular a intervenção de todos os 

processos e subprocessos. No modelo Hayes (1996), o indivíduo e o contexto da tarefa 

são elementos fundamentais, e este modelo passou a integrar aspectos socioculturais, 

emocionais e motivacionais. Seguindo, uma vez mais, a ideia que defendemos, 

realçámos o facto de o acto de escrita ser encarado, neste modelo, como socialmente 

contextualizado e condicionado por factores externos ao indivíduo, nomeadamente, 

“como o resultado da cooperação na sua construção pelos agentes educativos” (Guasch, 

2004, pp.40-41).  
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Considerámos que seria, também, importante, focar a escrita como comunicação e como 

elaboração do próprio conhecimento (função epistémica). Neste sentido, abordámos os 

modelos de Bereiter e Scardamalia (1987) (dizer o conhecimento e transformar o 

conhecimento), com o objectivo de dar a conhecer aos professores a necessidade de 

desenvolverem, nos seus alunos, a função epistémica da escrita, visto que esta não é 

considerada intrínseca ao próprio indivíduo. Sendo uma das preocupações dos 

elementos do grupo a textualização criativa, não poderíamos deixar de referir esta 

função, visto que está relacionada com o modo como o conhecimento actua no processo 

de composição escrita e permite ao escrevente combinar elementos para produzir novas 

ideias. 

A opção pela formação destes professores sobre o controlo e a regulação da composição 

escrita foi transversal na nossa investigação, ainda que tenhamos aproveitado a sessão 

teórica para sistematizar esta questão. Como introdução à auto-regulação da composição 

escrita, referimos a auto-regulação como um constructo geral, no sentido da activação 

das cognições e dos comportamentos, sistematicamente orientados para a obtenção de 

um determinado objectivo, e também os seus subprocessos (auto-observação, auto-

avaliação e auto-reacção) e as suas dimensões (metacognitiva, motivacional e 

comportamental) (Lopes da Silva & Sá, 2003). 

Abordámos, também, o conceito de estratégia, que consideramos intimamente 

relacionado com o constructo de auto-regulação. Salientámos a importância do ensino 

de estratégias, conscientes de que, muitos professores, consideram que os alunos as 

desenvolvem, de forma autónoma, e se preocupam, quase exclusivamente, com o ensino 

de conteúdos. Veiga Simão (2002b) defende a necessidade de ensinar explicitamente 

estratégias de aprendizagem e, a mesma autora (2002b, p.71, de acordo com Bereiter e 

Scardamalia, 1985) refere que, para que o “conhecimento seja utilizável (…), os 

estudantes devem elaborar e questionar o que se lhes ensina, examinar a nova 

informação em relação com as informações anteriores e construir novas estruturas de 

conhecimento, utilizando estratégias de elaboração organização e de construção”. 

Também Festas (2011, p.227) considera a necessidade de os alunos serem ajudados a 

“seleccionar, a organizar e a integrar o conhecimento, de modo a que seja possível usá-

lo, mais tarde, de forma flexível”. A complexidade do processo de escrita, em nosso 
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entender, justifica um ensino adequado de estratégias, que permitam ao escrevente 

tornar-se autónomo, pensando, tomando decisões e adquirindo meios para as avaliar, ou 

seja, adquirindo e aplicando estratégias de metacognição, relativas às características da 

actividade de escrita. 

Neste sentido, em grupo, definimos um conjunto de estratégias que possibilitassem aos 

alunos reflectir sobre: as representações da tarefa de escrita; as variáveis da situação de 

comunicação; os procedimentos a utilizar; o conhecimento necessário e o processo a 

seguir. Salientámos a importância de os alunos estarem conscientes das decisões que 

tomam, dos conhecimentos que põem em jogo, das dificuldades para aprender e do 

modo de superar essas dificuldades.  

Por outro lado, defendemos que o professor deve aprender a fazer bem aquilo que se 

espera que os seus alunos realizem e, deste modo, sentimo-nos motivados, nesta sessão 

teórica, para reflectir sobre o papel do professor, no processo de ensino-aprendizagem 

da composição escrita. Reflectimos sobre alguns desempenhos que os professores 

deverão ter em conta, para desenvolver, nos alunos, o controlo e a auto-regulação da 

composição escrita. Fundamental para nós, foi considerar que o professor tem que ter 

uma abordagem estratégica da sua própria aprendizagem. 

 Depois, na reflexão sobre o papel do professor, na prática pedagógica, concluímos que 

deverá: criar condições reais de escrita; interagir com o aluno na construção do 

conhecimento estratégico; ter conhecimento das características de cada aluno, enquanto 

escrevente; modelar técnicas de escrita; desenvolver, nos alunos, capacidades de auto-

regulação (análise do processo e do texto produzido); ensinar, de forma explícita e 

intencional, as estratégias básicas fundamentais da composição escrita; ensinar técnicas 

de controlo das várias fases do processo de escrita e possibilitar ao aluno a prática de 

correcção dos seus textos. 

O último aspecto que focámos, apoiados em referentes teóricos, foi a construção, em 

conjunto, de um plano de aula de composição escrita (elaborado posteriormente), em 

que tentámos sistematizar alguns dos conteúdos anteriormente abordados. Em primeiro 

lugar, defendemos que o professor, ao solicitar aos alunos a escrita de um texto, deve 
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estar atento às características desse mesmo texto. Esta ideia remete-nos para as 

diferentes tipologias textuais. Perante um acontecimento, por exemplo, uma visita de 

estudo, é importante que o aluno entenda que não é a mesma coisa comentar esse 

acontecimento, como uma narração divertida, como uma notícia jornalística (jornal da 

escola) ou como um texto expositivo, centrado no conteúdo escolar da visita.  

Defendemos, também, que, na elaboração do que podemos denominar de pré-texto, o 

professor deve ajudar os alunos a terem acesso às ideias da memória de trabalho 

(conteúdo, características do texto, destinatários, finalidades do texto,…), ou seja, 

pensarem antes de iniciar a escrita, construírem mentalmente o seu texto. No acto de 

escrita (textualização), o aluno deve poder contar com a interacção com o professor, 

uma interacção bidireccional, no sentido de o ajudar a pensar, enquanto escreve (reler o 

que já escreveu, decidir alterar a ordem da apresentação do conteúdo, apontar para 

novas soluções, identificar dúvidas e os recursos para as resolver,…). Concordamos 

com Cassany (2002) quando defende que o verdadeiro trabalho de correcção da escrita 

deve ser realizado pelo aluno.  

Tendo sido uma das preocupações dos elementos deste grupo colaborativo, a correcção 

dos textos (que motivou a elaboração de uma proposta de código de correcção da 

escrita) dos alunos, debruçámo-nos, um pouco mais, sobre esta questão, considerando-a 

complexa, necessariamente interactiva e recursiva. Neste processo de revisão do texto, 

lembrámos a necessidade de reler, avaliar e corrigir o escrito. A edição e reprodução de 

textos foi uma questão reflectida por todos os elementos do grupo e que suscitou 

algumas questões, devido ao facto de alguns professores considerarem que a 

reprodução, vulgo “passar a limpo”, do texto, nem sempre é necessária e outros 

considerarem-na imprescindível. A ideia de ir refazendo o texto, ao longo do processo, 

foi considerada fundamental e também se concluiu que é importante ensinar aos alunos 

que a qualidade de um texto é realçada com a apresentação correcta do mesmo. Foi, 

ainda, referido o uso do computador na edição dos textos e os professores concordaram 

que este pode gerar motivação adicional para a escrita, devido à boa qualidade de 

edição, tipo de letras variadas, tamanhos diferentes e recursos gráficos diversificados. 

Pensamos que a abordagem teórica, realizada a propósito da composição escrita, 
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contribuiu para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais consistentes, muito 

embora estejamos cientes de que será necessário um trabalho mais continuado, com 

vista a uma mudança mais efectiva dessas mesmas práticas. No entanto, quer na 

observação sistemática das aulas de composição escrita, quer na elaboração da unidade 

didáctica de uma aula desta temática, quer no discurso dos professores, foi sendo visível 

a mudança de concepções e práticas. 

 

7 – Mudanças ocorridas nas minhas práticas, enquanto docente e escrevente 

A partir da observação naturalista realizada a cada um dos professores, durante uma 

aula de composição escrita, e da estimulação da recordação, construímos, para cada um, 

uma grelha de observação sistemática, tendo em conta, não apenas a reflexão individual 

e de grupo, com os professores, mas também as propostas de mudança das práticas, que 

surgiram durante a estimulação da recordação, que teve lugar com o visionamento da 

filmagem de cada aula.  

A observação sistemática das práticas foi, portanto, o passo seguinte, no trabalho 

colaborativo. Para a elaboração da grelha de observação sistemática, partimos, pois, das 

propostas de mudança, referidas pelos professores. Em cada fase do processo de escrita 

(planificação, textualização e revisão), estão assinaladas as mudanças de práticas 

referidas por cada professor. Acrescentámos uma coluna, à frente da qual assinalámos, 

com uma X, a mudança, no caso em que esta tenha ocorrido. Em cada uma dessas 

grelhas, reservámos, ainda, uma coluna de observações, para anotar outras mudanças 

ocorridas, e que não tivessem sido referidas, anteriormente, pelo professor. Numa 

sessão posterior, os resultados desta observação sistemática foram devolvidos aos 

professores e realizou-se uma reflexão conjunta sobre as suas práticas. Apresentamos, 

em anexo, alguns exemplos de materiais dos professores e alunos, relativos às aulas 

observadas (Anexo Q). 
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Quadro 36 - Grelha de observação sistemática (Professor A)  

 

Fases do 

processo 
de 

escrita 

Propostas de mudanças nas 
práticas 

Observações (outras mudanças introduzidas) 

P
la

n
if

ic
aç

ão
 

Informar sobre o tema da 

escrita, na véspera, para 

possibilitar, aos alunos, 

actividades de pesquisa 

 

X 

Os alunos trouxeram de casa uma imagem de um local 

onde gostariam de passar as próximas férias. 

Escrever, antecipadamente, 

no quadro, instruções sobre 
o texto 

 
X 

Apesar dos tópicos, previamente escritos no quadro, 

deu liberdade aos alunos para acrescentar outros 
tópicos. 

Clarificar as instruções 
sobre a textualização 

 
X 

Os alunos consultaram registos com instruções sobre a 
elaboração do texto. 

Propor temas relacionados 
com as vivências dos alunos 

 
X 

O tema proposto foi “Férias de sonho”. Os alunos 
deveriam escolher o título do seu texto. 

T
ex

tu
al

iz
aç

ão
 Procurar que os alunos com 

dificuldades estejam mais 
próximos uns dos outros 

 
X 

Colocou os alunos com dificuldades perto uns dos 

outros porque estando mais juntos, simplifica a 
deslocação do professor e permite um melhor 

acompanhamento do processo. 

R
ev

is
ão

 

Propor tarefas para os 

alunos que terminem os 

textos antes do tempo 

previsto 

 

X 

Propôs que, à medida que os alunos iam terminando os 

seus textos, colassem a imagem que trouxeram, numa 

folha de papel branco, e continuassem o desenho. 

Corrigir os textos a pares 

 

O professor optou por não utilizar a correcção do texto 

a pares devido à falta de tempo, muito embora 

continue disponível para a sua posterior utilização. Foi 

recolhendo os textos à medida que os alunos os 

terminavam. 

Auto-correcção do texto 

X 

Distribuiu, por cada aluno, uma ficha de auto-

correcção da composição escrita (elaborada em 

trabalho colaborativo), mas não explicou os diferentes 

itens. Deveria ter lido e explicado a ficha, reforçando a 

importância da reflexão sobre o texto, com vista à 

melhoria do mesmo. 
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Quadro 37 - Grelha de observação sistemática (Professor B)  

 

Fases do 

processo 
de 

escrita 

Propostas de mudanças nas 
práticas 

Observações (outras mudanças introduzidas) 

P
la

n
if

ic
aç

ão
 

Apelar aos afectos dos 

alunos na escrita dos textos 
 

X 

A professora motivou os alunos sobre o passeio de 

final de ciclo que os alunos irão realizar e apelou às 

expectativas e ao entusiasmo dos mesmos para a 

escrita do texto. 

Explorar melhor as 

características dos diferentes 
tipos de texto 

 
X 

Pediu que consultassem os registos sobre o texto 

narrativo. Com a colaboração dos alunos, escreveu no 
quadro alguns tópicos sobre a construção de um texto 

narrativo. 

Dar, apenas, a informação 

necessária sobre 

organização textual 

 

X 

Leu a carta, que tinha sido enviada aos pais, com as 

informações sobre o passeio final. 

Trabalhar, de forma 

intencional, um determinado 

aspecto da composição 

escrita 

 

X 

Insistiu na consulta de registos sobre os diferentes 

conectores a utilizar na textualização. Leu e explicou a 

ficha de auto-correcção da composição escrita, que os 

alunos deveriam preencher após a revisão do texto. 

T
ex

tu
al

iz
aç

ão
 

Dar mais liberdade ao aluno 

na produção de textos 
 

X 

Disse aos alunos que podiam escrever tópicos ou 

palavras-chave, para a elaboração do texto. 

Valorizar a escrita do 

rascunho do texto 
 

X 

Deslocou-se ao longo da sala de aula, foi lendo 

excertos de alguns rascunhos e deu indicações. Foi 

dando palavras de estímulo aos alunos. 

Propor escrita a pares  Esta proposta não foi utilizada devido ao objectivo da 

escrita do texto, que pretendia a opinião individual dos 

alunos. 

R
ev

is
ão

 

Propor a troca de textos 

entre os alunos 
 

X 

Os alunos trocaram os textos entre si, comentaram os 

textos dos colegas e, juntos, fizeram propostas de 

melhoria dos mesmos, quer ao nível da construção 

frásica, quer ao nível da ortografia. 

Utilizar o código de 

correcção da escrita 
 Não utilizou, nesta sessão, o código de correcção 

porque privilegiou a ficha de auto-correcção da 

composição escrita. O tempo seria insuficiente para as 

duas actividades. 

Desenvolver a auto-

correcção do texto  
 

X 

Insistiu na importância da revisão do texto. Apelou à 

reflexão sobre a elaboração do mesmo com o objectivo 

do preenchimento da ficha de auto-avaliação. 
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Quadro 38 - Grelha de observação sistemática (Professor C)  

 

Fases do 

processo 
de 

escrita 

Propostas de mudanças nas 
práticas 

Observações (outras mudanças introduzidas) 

P
la

n
if

ic
aç

ão
 

Dar maior atenção às regras 

sobre a escrita 
X 

Deu indicações aos alunos sobre organização textual e 

relembrou que poderiam consultar algumas regras 

afixadas na parede da sala de aula. 

Conceder menos tempo à 

fase de planificação X 
A fase de planificação foi abreviada em relação à 

observação anterior. Durou 15 min 

Explicitar melhor a proposta 

de escrita 

X 

Um aluno leu a proposta de escrita no livro de textos. 

A professora pediu aos alunos que descrevessem os 

diferentes desenhos e comentando os mesmos. 

Fizeram-no oralmente e a professora foi ajudando na 
construção das frases. Pediu sugestões para o título do 

texto. 

T
ex

tu
al

iz
aç

ão
 

Escrever, no quadro, tópicos 

sobre o texto 

 

Não escreveu tópicos sobre o texto. 

Deslocar-se na sala de aula 

para acompanhar melhor o 

processo de escrita X 

Deslocou-se, na sala de aula para tirar dúvidas aos 

alunos. 

Gerir melhor os diferentes 

ritmos de escrita dos alunos 
X 

Geriu melhor os diferentes ritmos de escrita dos 

alunos porque esteve mais atenta e chamou a atenção 

dos alunos que estavam mais atrasados, incentivando-

os a escrever, com palavras e gestos de estímulo. 

R
ev

is
ão

 

Utilizar o código de 

correcção da escrita 

 

Não utilizou o código de correcção da escrita, nesta 

aula, devido a questões de tempo. Distribuiu e 

explicou a ficha de auto-avaliação da composição 

escrita. 

Corrigir individualmente os 

textos, após a escrita 
X 

Começou a corrigir individualmente os textos dos 

alunos, questionando-os sobre os mesmos. 

Propor tarefas 

diversificadas, após a 

escrita, e durante a 

correcção individual 

X 

Propôs aos alunos que, à medida que fossem 

terminando o texto, e enquanto fazia a correcção 

individual, ilustrassem o texto ou executassem 

actividades lúdicas (Jogos, Leituras, …). 
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Quadro 39 - Grelha de observação sistemática (Professor D)  

 

Fases do 

processo 
de 

escrita 

Propostas de mudanças nas 
práticas 

Observações (outras mudanças introduzidas) 

P
la

n
if

ic
aç

ão
 

Fornecer instruções sobre 

organização textual e 

questões ortográficas 

 

X 

Quando fez a leitura do excerto da história que os 

alunos deveriam completar, foi dialogando com os 

mesmos sobre a organização do texto. 

Escrever, no quadro, tópicos 

para a estruturação do texto 
  

X 

Escreveu, no quadro, e os alunos passaram para a folha 

do texto, algumas instruções sobre a organização 

textual. 

Dar mais tempo para 

esclarecer dúvidas 
 Não deu mais tempo para esclarecer dúvidas porque 

foi mais clara nas instruções que deu aos alunos, quer 

sobre a temática, quer sobre a organização textual. 

Fazer um exercício de 

brainstorming sobre o tema 

do texto 

 Esta proposta não foi posta em prática. 

T
ex

tu
al

iz
aç

ão
 

Esclarecer melhor as 

dúvidas dos alunos 
 

X 

Deslocou-se na sala de aula e esclareceu as dúvidas 

dos alunos. Estes redigiram o seu texto com bom ritmo 

de trabalho. 

Estimular para o prazer da 

escrita 
 Não foram observados estímulos direccionados para o 

prazer da escrita. 

Fornecer pistas de escrita 

mais flexíveis, sempre que 

os alunos coloquem dúvidas 

 

X 

Referiu que os alunos tinham liberdade para incluir na 

história as personagens que entendessem. Foi mais 

flexível. 

R
ev

is
ão

 

Reforçar a auto-correcção 

dos textos 
 

X 

Alertou os alunos para a auto-correcção dos 

respectivos textos, pedindo que lessem as vezes 

necessárias para poderem fazer uma correcção bem-

feita. Distribuiu a ficha de auto-correcção da 

composição escrita pelos alunos e explicou-a. 

Corrigir individualmente os 

textos 
 

X 

Corrigiu, individualmente, alguns textos, interagindo 

com o aluno, questionando-o sobre o texto, mas 
mantendo-se atenta ao trabalho dos outros alunos. 

Criar situações mais 

dinâmicas e interactivas 
 Informou os alunos que, depois do preenchimento da 

ficha de auto-correcção, e enquanto não fossem 

corrigir o seu texto com a professora, deveriam ilustrar 

o texto. Não houve situações de interacção visíveis. 

 

Como pudemos constatar, a quase totalidade das propostas de mudança das práticas dos 

professores foram efectivadas, com excepção de aspectos relativos à correcção dos 

textos. O professor A não concretizou a correcção a pares e os professores B e D não 

utilizaram o código de correcção da escrita. Este dado vem ao encontro da preocupação 

manifestada pelos professores, desde as primeiras sessões de trabalho, no grupo 

colaborativo. Acreditamos que se trata de uma das questões mais pertinentes, 

relativamente ao processo de ensino-aprendizagem da composição escrita. 
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8 – Planeamento de uma unidade de aprendizagem: o texto lúdico-poético 

Na penúltima sessão de trabalho colaborativo, elaborámos a unidade de aprendizagem 

para o ensino-aprendizagem de uma tipologia textual (o texto lúdico-poético). O grupo 

relembrou os itens a considerar numa planificação: tema, fundamentação, local e 

duração, destinatários, objectivos gerais e específicos, metodologia, estratégias de 

concretização, recursos e avaliação (Anexo R). 

Para pôr em prática a planificação que elaborámos, decidimos organizar quatro sessões 

de trabalho, sendo três realizadas na escola e uma realizada em casa, com a colaboração 

dos pais. O facto de atribuirmos uma frase a cada sessão realizada na sala de aula 

pretendeu ser um elemento motivacional para os alunos. Deste modo, atribuímos à 

primeira sessão o nome “Imaginação, fantasia, precisam-se! para a segunda sessão 

escolhemos a frase: “À procura de poetas!” e denominámos a terceira sessão de: “De 

poetas, todos temos um pouco!”  

O trabalho final, pensado para esta unidade de aprendizagem, foi a elaboração e edição 

de um livro de poesias de todos os alunos da turma, pois pretendemos, desta forma, 

celebrar, com estes alunos e com os alunos da escola, o Dia Internacional do Livro 

Infantil.  

 

8.1 – Planificação geral da unidade de aprendizagem 

A duração prevista foi de quatro horas, distribuídas por quatro sessões de trabalho, três 

das quais a realizar na escola e uma quarta a realizar, em casa, com a colaboração dos 

pais dos alunos. Os destinatários escolhidos foram alunos do 4º ano de escolaridade, da 

escola onde desenvolvemos o projecto, de modo a que dois professores do grupo 

colaborativo pudessem usufruir desta planificação, no ano lectivo seguinte. 

Estabelecemos como objectivos gerais desta unidade de aprendizagem os seguintes: 

ensinar os alunos a pensar “como poetas”; desenvolver a entoação na expressão oral; 
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estimular a capacidade dos alunos para interiorizarem a estrutura textual de poemas; 

ensinar a ler compreensiva e expressivamente um texto poético; saber redigir um texto 

lúdico-poético. 

A maior preocupação dos elementos do grupo centrou-se na metodologia a utilizar, ou 

seja, como conseguir ensinar, explicitamente, os alunos, a pensar e escrever poesia. Da 

experiência partilhada, pudemos concluir que teríamos que os ensinar, através da prática 

orientada, a descobrir maneiras totalmente novas de descrever um objecto ou uma ideia, 

ou seja, mais precisamente, ensinar os alunos a pensar “como poetas”. 

Tentámos que a metodologia adoptada fosse diversificada, com a utilização de novas 

tecnologias (powerpoint apresentado pelo professor), tão do agrado dos alunos, mas, 

também, com actividades em que o professor ensinasse, explicitamente, o conteúdo 

programado. As actividades foram centradas na aprendizagem dos alunos, e o professor, 

através da prática guiada, deverá possibilitar, a esses mesmos alunos, o relacionamento 

dos conhecimentos prévios com os novos conhecimentos. Pretendemos desenvolver 

uma metodologia activa, tendo presente que “o conhecimento depende da actividade do 

aluno na sua construção” (Festas, 2011, p.226). Equacionámos, também, a 

aprendizagem colaborativa entre os alunos e entre estes últimos e os pais, tendo 

presentes as vantagens deste tipo de trabalho por nós vivenciado no grupo “Escrita: 

composição de textos”. 

Como estratégias de concretização, decidimos, entre outras, que a leitura de poesias 

simples constituiria um dado importante para reflectir com os alunos sobre esse modo 

diferente de falar e escrever, sobre o mundo que nos rodeia. A partir desta motivação, 

tentaríamos estimular a criatividade dos alunos, de modo a despertar emoções e ajudar 

os alunos na busca do sonho e da fruição da escrita. Deste trabalho colectivo, 

partiríamos para a escrita individual de pequenos poemas, “poemas apenas num sentido 

mais lato, a forma mais livre de verso, a maior parte das vezes não estruturado e sem 

rima” (Swope, 2006, p.152). Concordamos com este autor, quando defende que “ao 

contrário da ficção, estes poemas” (…) permitem uma maneira de os alunos 

“exprimirem um pensamento completo rapidamente e terem a mente livre para brincar 

com a linguagem e com as imagens de uma forma que nunca faziam em prosa” 
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(ibidem). 

Os recursos a utilizar serão humanos (alunos, professor e pais) e materiais (livros de 

poesia, papel, materiais de escrita, quadro interactivo, entre outros). No que diz respeito 

à avaliação, e relativamente aos alunos, será formativa, realizada no final de cada 

sessão, através da auto-avaliação, facilitada pelo professor. No final da unidade de 

aprendizagem, os alunos responderão a uma ficha de auto-avaliação. O professor, para 

além do processo reflexivo que deverá acompanhar o desenrolar das actividades, deverá 

realizar a avaliação dos textos poéticos, segundo critérios definidos, previamente, e que 

sejam do conhecimento dos alunos. Relativamente ao produto final, resultante desta 

unidade de aprendizagem (livro com as poesias dos alunos e ilustração dos pais), o 

professor deverá avaliar o nível de participação dos pais nesta iniciativa e, também, o 

impacto da apresentação do livro na comunidade educativa. 

 

8.2 – Justificação da escolha da temática 

Esta planificação está centrada no ensino explícito de uma tipologia textual: o texto 

lúdico-poético. A escolha da temática para esta unidade revelou-se consensual, visto 

que todos os elementos do grupo tinham consciência de que o ensino-aprendizagem da 

textualidade narrativa e descritiva tem sido predominante nas aulas de composição 

escrita dos alunos do 1º Ciclo. Assim sendo, surgiu, no grupo, a ideia de planificar uma 

unidade sobre o texto lúdico-poético, com o objectivo de ensinar, explicitamente, e 

também através da prática orientada, esta tipologia textual. Planificar quatro sessões de 

trabalho (três presenciais e uma realizada em casa, com a colaboração dos pais), sobre 

este tipo de texto, foi uma tentativa de conseguir que os alunos consigam exprimir, por 

escrito, os seus sentimentos, para começarem a “abrir caminho” para a poesia. 

A intenção de motivar os alunos para esta nova aprendizagem esteve presente, ao longo 

das sessões de trabalho. A colaboração dos pais foi uma ideia que surgiu no grupo, com 

o objectivo de incentivar o envolvimento das famílias na vida escolar dos seus filhos. 

Outro dado que os elementos do grupo consideraram importante foi a possibilidade de 

partilhar com os outros alunos da escola e respectivos educadores, o trabalho realizado 
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com uma turma, numa tentativa de diversificar os destinatários da escrita. Esta foi uma 

das questões que preocupou os elementos do grupo e à qual procurámos dar resposta, 

através dos referentes teóricos em que nos apoiámos. 

 

8.3 - Reflexão sobre a planificação elaborada 

Esta tarefa de planificação de uma unidade de aprendizagem revelou-se uma 

oportunidade importante para o grupo porque nos possibilitou uma nova leitura dos 

documentos relativos à pedagogia seguida pela escola. Este aspecto foi considerado, por 

todos, pertinente, na medida em que, tendo a escola um paradigma próprio, deveremos 

contextualizar as planificações de aulas, no âmbito desse mesmo paradigma.  

Por outro lado, os elementos do grupo valorizaram o facto de a planificação desta 

unidade de aprendizagem ter sido realizada colaborativamente, com o contributo de 

todos. Também foi realçada a importância dos referentes teóricos trabalhados, na 

medida em que permitiram uma reflexão melhor fundamentada. No final, todos fomos 

unânimes em considerar que nos tínhamos enriquecido, enquanto professores, muito 

embora tenhamos concordado que não é pouco exequível planificar as diferentes 

unidades de aprendizagem, de forma tão pormenorizada. 

 

9 – Reflexão sobre o trabalho de formação colaborativa 

Após as propostas de alteração das práticas que foram surgindo ao longo das sessões de 

trabalho colaborativo, os elementos do grupo escreveram um texto de reflexão com dois 

pontos orientadores: o trabalho colaborativo como dinâmica de formação e o trabalho 

realizado neste grupo ”Escrita: composição de textos” (Anexo S). Neste último ponto, 

foi pedido aos professores que referissem os contributos para: o desenvolvimento 

profissional, novas aprendizagens, desenvolvimento pessoal e da escola e mudança das 

práticas. Esta actividade constituiu mais uma oportunidade de os professores se 

colocarem no papel de escreventes. 
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O professor A referiu, como vantagem da formação colaborativa, o facto de ter sido 

dado “espaço a todos os intervenientes de partilharem e exporem as suas práticas, os 

seus êxitos e fracassos”, assim como, “em conjunto aprender com as boas experiências 

relatadas pelos outros membros do grupo, e compreender e ajudar a ultrapassar as 

dificuldades sentidas nas actividades que correram menos bem”. 

No que respeita ao trabalho realizado, especificamente neste grupo, este professor 

acentuou que o “potencial de aprendizagem com as diferentes experiências relatadas era 

enorme”. Referiu a necessidade de utilização de um código de correcção da escrita, 

assim como a sua própria experiência, não totalmente conseguida, de aplicação do 

mesmo, num primeiro momento. Outro aspecto referido por este professor foi o 

levantamento sobre os diferentes tipos de texto e a necessidade de um “receptor 

concreto”, na escrita dos alunos. Como conclusão da reflexão sobre o trabalho 

colaborativo, desenvolvido durante a segunda etapa da investigação, que colocava o 

professor como ensinante do processo de composição escrita, o professor A salientou 

que o trabalho desenvolvido foi “relevante, quer para os seus participantes, quer para a 

Escola”. Referiu, também, que “aos membros do grupo permitiu-lhes ter momentos de 

partilha, reflexão e de produção de materiais que, se não fosse a existência do grupo, 

nunca aconteceria”. 

Na opinião do professor B, “este tipo de trabalho (colaborativo) permitiu uma 

interacção entre os elementos de cada grupo, de forma a desenvolver mais o trabalho de 

equipa, partilhando a vivência pessoal de sala de aula e tirar partido das experiências de 

cada um”. Acrescentou, ainda relativamente à dinâmica de trabalho colaborativo, que 

“esta troca activa de ideias dentro do grupo fez circular mais informação, diferentes 

ideias e soluções e, sobretudo, desenvolver mais a reflexão sobre as nossas práticas”. 

Quanto ao trabalho realizado no grupo, o professor B salientou as diferenças de 

percursos profissionais entre os elementos do grupo, realçando que o trabalho 

desenvolvido teve sempre presente “um sentimento de respeito pelas ideias dos outros, 

sabendo que esta colaboração pode ser a solução para uma mudança de atitude dentro da 

sala de aula”. Referiu, tal como o professor A, os conteúdos trabalhados no grupo 

(código de correcção da escrita, tipos de texto, interacção professor/aluno e destinatários 
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da escrita), salientando a impossibilidade de concretizar a tomada de consciência e de 

reflexão, dos seus alunos, nos próprios erros, “por falha da professora”. Admitiu, no 

entanto, que, no próximo ano, esta será uma meta a atingir, “seguindo as etapas 

delineadas pelo grupo de trabalho”. Ainda sobre o trabalho desenvolvido, este professor 

considerou-o “muito gratificante, tanto para os membros do grupo, que puderam 

partilhar as suas experiências, reflectir, aumentar o seu conhecimento e encontrar 

algumas soluções para os seus fracassos, como para todos os docentes da Escola”. O 

facto de os educadores (docentes e não docentes) terem acesso à intranet, contribuiu 

para que todos pudessem usufruir dos materiais produzidos pelos diferentes grupos, 

entre os quais incluímos o nosso. 

O professor C salientou que a formação colaborativa é “uma dinâmica de formação 

mais interactiva, em que todos os elementos do grupo assumem o papel de formandos e 

formadores e que, por isso, as aprendizagens se tornam mais significativas, já que são 

vivenciadas”. Ainda sobre este ponto de reflexão, defende que “este tipo de trabalho 

contribui para um desenvolvimento pessoal e profissional do professor, apela ao 

alargamento de horizontes e ao contacto com experiências de ensino diversas que 

promovem a reflexão sobre o trabalho desenvolvido”. Realça, ainda, a importância da 

partilha com os outros grupos de trabalho da escola, o que contribui, em sua opinião, 

para “ uma melhoria das práticas educativas ao nível escolar”. 

Relativamente ao trabalho desenvolvido no grupo de investigação, este professor realça 

duas das temáticas reflectidas no grupo: a funcionalidade da escrita e a correcção de 

textos. Relativamente à primeira temática, defende que “ a escola deve proporcionar 

actividades de escrita com sentido” e que “a escrita funcional passa pela implementação 

de circuitos comunicativos de escrita (…) que atribuem um significado social às 

produções (escritas) ”. A par desta preocupação, este professor referiu, como trabalho 

desenvolvido no grupo, a questão da correcção dos textos, e concluiu que “corrigir os 

textos com os alunos implica uma gestão organizada do tempo” e que, mais importante 

que assinalar os erros dos alunos é “assegurar uma correcção de qualidade”. Como uma 

das tarefas desenvolvidas acrescentou, também, a elaboração conjunta de um código de 

correcção da escrita e concluiu, defendendo que “esta dinâmica de trabalho foi muito 

vantajosa na medida em que permitiu a partilha de ideias, dúvidas, fracassos e 
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conquistas”. 

O professor D reflectiu, apenas, sobre o trabalho desenvolvido no grupo colaborativo. 

Valorizou “a reflexão aprofundada sobre a introdução do texto escrito no 1º Ciclo do 

Ensino Básico, assim como o enriquecimento com metodologias diversificadas que nos 

permitirão trabalhar com os discentes de uma forma mais organizada e consciente”. 

Referiu, à semelhança dos outros professores, a construção do código de correcção da 

escrita, o que, segundo a sua opinião, “levará a uma correcção e interiorização das 

regras de construção textual mais segura e enraizada”. Por fim, considerou “da maior 

pertinência a formação/constituição deste grupo de trabalho, visto visar a melhoria das 

práticas educativas dos docentes, no âmbito da orientação e ensino da composição 

escrita”. 

A reflexão sobre os diferentes textos escritos pelos elementos do grupo revelou-se de 

enorme importância. Permitiu a constatação conjunta de algumas dificuldades sentidas e 

a necessidade de propostas de mudança de práticas. No final deste ano lectivo 

(2009/2010), tal como sucedera no final do ano lectivo anterior, foi elaborado, por 

todos, um powerpoint sobre o trabalho desenvolvido, ao longo do ano, que foi 

apresentado na reunião geral de professores. Neste powerpoint, apresentámos, de forma 

sintética, as actividades desenvolvidas, ao longo do ano, e um comentário, de cada 

elemento do grupo, sobre esta experiência. Nas palavras de um professor, “foi um 

trabalho extremamente enriquecedor, ao nível pessoal e profissional. Obrigada ao 

grupo!”. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS MUDANÇAS 

 

A análise dos questionários DPP (adaptado de Flores & Veiga Simão, 2007), realizada 

no início da investigação, permitiu-nos compreender as concepções dos professores 

respondentes sobre questões que considerámos importantes, como as percepções sobre 

liderança (s) e cultura (s) de escola, orientação profissional no contexto de trabalho e as 

oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento profissional nesse mesmo contexto. 

A análise destas questões revelou-se bastante pertinente, no sentido de conhecermos a 

situação de partida do contexto em que pretendemos investigar as potencialidades e 

limites de um projecto de dinamização de uma modalidade de formação colaborativa. 

A partir da análise dos dados, concluímos que o Projecto Educativo da Escola (PEE) 

constitui uma referência, para uma elevada percentagem de professores inquiridos, 

relativamente às questões que integra de justiça e cidadania. Este dado não nos parece 

alheio ao facto de, relativamente à orientação profissional, ser interessante verificar que 

a maioria dos professores refere que se vive um bom relacionamento com os pares e que 

têm oportunidade de discutir assuntos profissionais e condições para criar autonomia na 

sua prática profissional e para discutir as suas práticas de avaliação. 

Uma liderança centrada nas pessoas, que encoraja os professores e promove o seu 

desenvolvimento profissional constitui, sem dúvida, uma mais-valia para a mudança 

(Hargreaves & Fink, 2007). Por outro lado, o envolvimento dos pais e alunos, no 

processo de tomada de decisão, pareceu-nos um indicador de abertura à mudança da 

comunidade educativa. 

Relativamente à oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento profissional no local 

de trabalho, a quase totalidade dos professores respondentes (85,7%) considerou que 

tem oportunidade para aprender algo de novo, 88,1% concordou que tem oportunidade 

de aumentar a sua formação, e 71,4% sente-se “encorajado/a para participar em 
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actividades de desenvolvimento profissional”. Outro dado que nos pareceu pertinente, 

tendo em conta o nosso desejo de iniciar, nesse ano, um projecto de dinamização de 

uma modalidade de trabalho colaborativo, nesta escola, foi uma larga percentagem de 

professores (85,7%) valorizar a formação contínua, no sentido do desenvolvimento da 

própria escola. 

O paradigma que orienta o PEE apela, também, ao trabalho colaborativo, quer entre os 

educadores, quer entre os alunos. Ainda que todos os professores da escola se reúnam, 

uma vez por semana, em grupos, por área disciplinar (reuniões de departamento), onde 

têm a possibilidade de trabalhar em grupo, este tipo de trabalho não tem características 

de trabalho colaborativo, razão pela qual considerámos pertinente a implementação de 

uma dinâmica colaborativa. 

Os dados que apresentámos, e que foram analisados detalhadamente no cap. IV, 

constituíram um incentivo para a tarefa que nos propúnhamos, embora estivéssemos 

conscientes de que iriam surgir algumas dificuldades.  

 

1 – A colaboração como estratégia formativa 

 

1.1 - A dinâmica colaborativa na escola 

Era nossa convicção que a proposta de uma dinâmica de trabalho colaborativo na escola 

iria exigir aos professores um questionamento prático e permanente da sua actividade 

pessoal e profissional, o que não era uma prática no quotidiano da escola. Apesar de 

algumas propostas de formação contínua, em grupo, esta desenvolveu-se, ao longo dos 

anos, de uma forma mais pontual. 

Foi, portanto, com enorme expectativa que divulgámos a dinâmica de formação 

colaborativa e dinamizámos a constituição de grupos de trabalho. No primeiro ano 

(2008/2009), constituíram-se treze grupos, com a participação de cinquenta e três 
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professores. A avaliação que fomos construindo, ao longo desse ano lectivo, pode 

considerar-se positiva, ainda que tenhamos consciência de que o envolvimento de 

alguns professores não foi o desejável, o que pudemos inferir através de ausências 

(assinaladas nas folhas de presença) ao trabalho colaborativo e de conversas informais 

com professores. 

Acreditamos que houve uma alteração significativa na inter-relação dos professores, 

resultante do trabalho em grupo e da possibilidade de se aperceberem de que, juntos, 

puderam co-construir conhecimento e partilhar experiências e ansiedades. Como é 

referido numa avaliação final de um dos grupos “o grupo colaborativo, após reflexão, 

considera que foi desenvolvido um óptimo trabalho e verificou a importância do 

trabalho colaborativo. Foram expostas as dificuldades, sem receios, contribuindo com as 

vivências pessoais e profissionais de todos os elementos, numa partilha real. É 

recompensador ver o produto final e perceber que o trabalho colaborativo é uma mais-

valia, tanto a nível profissional com pessoal”. 

Por outro lado, sabemos que, em muitos grupos, houve a preocupação de, tal como foi 

referido por um dos grupos, ter em conta o “aproveitamento de saberes e competências, 

de cada um dos elementos, para um projecto comum”. Na reflexão de outro grupo, 

destacamos que “o trabalho colaborativo não pode resumir-se a colocar um grupo de 

pessoas perante uma tarefa colectiva (…), estrutura-se num projecto pensado e 

organizado em conjunto, que possibilita melhores resultados, com base no 

enriquecimento das interacções dos saberes e experiências”. 

Outro aspecto que nos pareceu relevante, ao nível da mudança, foi a constatação, por 

parte de alguns professores, de que a dinâmica de trabalho colaborativo se revelou “uma 

metodologia de trabalho muito eficaz e securizante” e que “constituiu uma estratégia 

fundamental, quando nos deparamos com situações que, individualmente seriam mais 

difíceis de atingir”. Pensamos que este aspecto “securizante” poderá estar relacionado 

com a questão colocada por Roldão (2007, p.25) sobre “a bondade do trabalho 

colaborativo”, em que esta autora considera este tipo de trabalho como “uma forma 

mais solidária e menos competitiva de trabalhar, julgada como positiva no plano do 

bom relacionamento e da disponibilidade para com o outro (…) ” (idem, pp.26-27). 
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Reflectindo sobre esta questão, acreditamos que a menor motivação de alguns 

professores se deve, possivelmente, ao facto de não ser prática corrente, no seu trabalho, 

a partilha de dificuldades individuais e a investigação sobre o modo de as superar. Por 

outro lado, a comunidade educativa é muito numerosa, o que dificultou, por vezes, 

acções de motivação mais individualizadas. Para além desta constatação, pensamos que 

os professores se situavam numa dinâmica de formação contínua, focalizados na sua 

aprendizagem pessoal, e não numa dinâmica de desenvolvimento profissional, em que a 

melhoria das práticas está associada ao contexto da acção (Day, 2001). 

 Acreditamos, contudo, que esta primeira experiência de trabalho colaborativo se 

revelou um passo importante para a implementação do mesmo. Como já tivemos 

oportunidade de salientar, estamos cientes de que as mudanças ocorridas não podem, 

ainda, ser consideradas como resultado de uma colaboração eficaz. Situamo-nos, antes, 

numa colaboração confortável (Fullan & Hargreaves, 2001), em que a partilha de 

materiais e de experiências, juntamente com o apoio dos pares, constituiu o centro da 

formação. Houve reflexão, mas a leitura de documentos, nomeadamente as actas, 

permitiu-nos considerar que não foi, ainda, um trabalho de prática reflexiva. No entanto, 

no final do ano lectivo, na apresentação do processo/produto dos diferentes grupos, foi 

visível a satisfação dos professores relativamente a esta mudança na dinâmica de 

formação, que consideraram muito positiva. 

No ano seguinte (2009/2010), em formação colaborativa, estiveram envolvidos, 

novamente, os professores da escola. De salientar que, neste ano, houve um aumento de 

grupos constituídos (dezassete) e, também, um aumento de professores participantes 

(oitenta e quatro). Apesar dos aspectos positivos, nem sempre, neste segundo ano, nos 

trabalhos de grupo, estiveram presentes, de novo, todos os pressupostos deste tipo de 

formação. Referimo-nos ao espírito de co-construção de conhecimentos e materiais e à 

distinção entre o trabalho que cada professor deve realizar, numa parte do horário da 

componente não lectiva e o trabalho desenvolvido nos grupos colaborativos.  

Tal como referimos anteriormente, a escola organiza, desde há muitos anos, um tempo 

de reunião semanal dos professores, por departamentos disciplinares, tempo esse em 

que os professores podem planificar as suas actividades lectivas e tratar de outros 
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assuntos relativos à actividade profissional. A proposta de uma dinâmica de trabalho 

colaborativo foi uma iniciativa com pressupostos diferentes destas reuniões de trabalho 

habituais. Implicou uma dinâmica de indagação/acção/reflexão e uma maior 

“exposição” de cada um dos professores, no que diz respeito às suas ansiedades, 

desejos, frustrações.  

Estamos cientes de que nem todos os grupos constituídos trabalharam com verdadeiro 

espírito colaborativo. Este dado foi sendo por nós avaliado, ao longo do ano, através do 

contacto directo com alguns professores, que sentiam que, nos seus grupos de trabalho, 

a motivação de alguns elementos nem sempre foi evidente. Por outro lado, dado que o 

horário de trabalho colaborativo foi integrado numa parte das horas destinadas à 

componente não lectiva, a cumprir na escola, este facto pode ter contribuído para 

alguma insatisfação de determinados professores, que poderão ter equacionado a não 

obrigatoriedade de permanência na escola. É evidente que, muito embora seja uma 

questão à qual a direcção da escola e nós próprios sejamos alheios (o horário lectivo é 

da responsabilidade do Ministério da Educação), parece-nos ter tido algumas 

consequências na efectivação da formação colaborativa que, para alguns professores, foi 

assumida como uma sobrecarga, em termos ocupação de tempo e aumento de trabalho. 

Pese embora a não concretização de alguns pressupostos, relativamente à dinâmica que 

pretendemos desenvolver na escola, cremos que foi muito importante a possibilidade de 

os professores trabalharem em grupos, com interesses comuns, perceberem a mais-valia 

do trabalho com os seus pares e terem oportunidade de se colocar no papel de indagador 

das práticas, ideia defendida por Goodson (2008, entre outros). 

Acreditamos que a escola, no seu todo, ficou enriquecida com a partilha, reflexão e 

construção de conhecimento e de materiais didácticos, que irão, seguramente, beneficiar 

toda a comunidade educativa. Defendemos que esta é a dinâmica de formação adequada 

a este contexto educativo, não só por ser suportada por diversas investigações actuais, 

na área da formação de professores (Butler et al., 2004; Cadório & Veiga Simão, 2010; 

Caetano, 2007; Day, 2001; Forte & Flores, 2010; Fullan & Hargreaves, 2001; Kemmis, 

2006; Latorre, 2004; Veiga Simão et al., 2007, entre outros) e com as quais 

concordamos, como, também, pelo agrado visível em grande número de professores.  
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Não podemos deixar de assinalar que, para além dos trabalhos em grupo colaborativo, 

houve, também, na escola, outros momentos pontuais de formação, quer para 

educadores docentes, quer para não docentes, e que integrámos na dinâmica de 

formação colaborativa. 

 No final do ano lectivo, realizou-se, como habitual, uma reunião geral de professores, 

onde, à semelhança do ano anterior, os diferentes grupos colaborativos apresentaram os 

resultados do trabalho desenvolvido ao longo do ano, assim como as dificuldades 

sentidas durante esse processo. Uma vez mais, foi gratificante para nós concluir que a 

dinâmica de trabalho colaborativo, que nos propusemos divulgar e implementar, no ano 

lectivo anterior, teve um feedback geral positivo, apesar de termos presente alguns 

aspectos menos conseguidos, aos quais já fizemos referência. 

Apesar dos aspectos menos positivos, já referidos, relativos ao desenvolvimento deste 

plano de formação, pensamos que, de uma forma geral, o ano decorreu dentro do 

previsto, atendendo a que temos plena consciência de que a mudança não é uma tarefa 

fácil. Este facto vem reforçar a firme intenção de melhorar o nosso desempenho, 

enquanto responsável pela formação, na escola, no sentido de conseguir uma melhor 

implicação de todos os educadores no seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Muito embora a recolha de dados da investigação se tenha desenvolvido durante os anos 

lectivos de 2008/2009 e 2009/2010, não podemos deixar de nos congratular com o facto 

de a direcção da escola ter decidido continuar com esta dinâmica de formação, no ano 

lectivo de 2010/2011, constituindo-se, então, doze grupos de trabalho, que envolveram 

setenta professores. Esta mesma dinâmica de formação terá continuidade no actual ano 

lectivo (2011/2012). Este facto indicia uma visão positiva, da parte da direcção da 

escola, relativamente a este assunto, e está de acordo com o conceito de liderança 

defendido por Hargreaves e Fink (2007, p.31, de acordo com Fullan, 2005), que 

preconizam uma “liderança educativa sustentável”, ou seja “a capacidade de um sistema 

para se envolver nos aspectos complexos de um aperfeiçoamento contínuo, consistente, 

com valores humanos profundos”. 
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Acreditamos, sinceramente, que o trabalho desenvolvido, ao nível da escola, poderá vir 

a ser melhorado nos próximos anos lectivos, tentando aumentar, nos professores, o 

conhecimento sobre as vantagens do trabalho colaborativo, proporcionando condições 

para que esta dinâmica se torne efectiva, e tentando passar de uma “colaboração 

confortável” (Fullan & Hargreaves, 2001) ou, de acordo com Little (1990, citada por 

Lima, 2002) de uma forma “fraca” de interacção entre os professores, para uma 

verdadeira colaboração. 

 

1.2 - A dinâmica colaborativa no grupo 

As sessões de trabalho colaborativo no grupo “Escrita: composição de textos” 

decorreram num ambiente muito agradável. Todos pudemos exprimir as nossas 

ansiedades, sem receio, e, nalguns casos, de acordo com um dos professores, “encontrar 

algumas soluções para os seus fracassos”. Esta possibilidade de partilhar com os pares 

(Fullan & Hargreaves, 2001; Lima, 2002, 2006; Little, 1990, citada por Lima, 2002) foi 

um aspecto que foi sendo desenvolvido, ao longo das sessões de trabalho colaborativo e 

que, em nossa opinião, constituiu uma mudança significativa ocorrida no grupo.  

Cremos poder afirmar que a partilha das práticas e de materiais se revelou 

extremamente enriquecedora. Um dos professores referiu que “o potencial de 

aprendizagem com as diferentes experiências relatadas era enorme” e, de acordo com 

outro elemento do grupo, “foram partilhadas ideias, materiais, práticas educativas, 

dificuldades sentidas pelos professores”. O trabalho desenvolvido neste grupo 

enquadrou-se em algumas investigações anteriormente realizadas (Butler et al., 2004; 

Cadório & Veiga Simão, 2010; Veiga Simão, Caetano & Freire, 2007). 
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1.2.1 - Vantagens da dinâmica de formação colaborativa 

A partir da análise das respostas obtidas no questionário de avaliação da formação 

colaborativa (Anexo T), que aplicámos aos elementos do grupo, apresentamos a análise 

relativa às vantagens da dinâmica de formação colaborativa (Quadro 40). 

 

Quadro 40 – Vantagens da dinâmica de formação colaborativa 

 

Categorias Indicadores 
Total 

(indicadores) 

 

Partilha 

Experiências (práticas pedagógicas)           4 

Inquietações/dúvidas           2 

Conhecimentos           1 

 Reflexão Sobre a própria acção           2 

Conhecimento/enriquecimento Desempenho profissional           4 

Apoio nas práticas Maior acompanhamento/segurança           3 

Contributo de um tutor/dinamizador           1 

Auto e hetero-avaliação Desempenho nas práticas docentes           1 

 

O quadro 40 apresenta as vantagens da dinâmica de formação colaborativa, referidas 

pelos inquiridos do grupo de investigação.  

Na categoria partilha, todos os professores assinalaram a partilha de experiências. De 

acordo com um dos professores, “a partilha de experiências enriqueceu-nos enquanto 

grupo e fortaleceu-nos, qualitativamente, enquanto docentes” ou, ainda, na expressão de 

outro professor, “penso que as dinâmicas desenvolvidas ao longo destes dois anos foram 

importantes na medida em que me permitiram partilhar (dar e receber) práticas 

realizadas pelas minhas colegas”. Outro aspecto referido, por dois professores, foi a 

partilha de inquietações, pois, como refere um dos inquiridos ”as nossas inquietações 

eram partilhadas pelos colegas”. No que respeita à partilha de conhecimentos, apesar de 

apenas um professor a ter referido, explicitamente, foi uma ideia presente no discurso 

dos inquiridos nas respostas às diferentes questões do questionário, directamente 

associada à partilha de experiências. 



 
Desafios ao Desenvolvimento Profissional: do trabalho colaborativo ao nível da escola a um grupo sobre escrita 

 
 

278 
 

A reflexão foi outro aspecto transversal a quase todas as respostas. Como uma das 

vantagens da formação colaborativa, foi referida, por dois professores, sobre a própria 

prática: “nos nossos encontros pudemos reflectir sobre as nossas práticas ou, ainda, para 

outro professor, “reflectindo sobre a nossa acção podemos crescer enquanto 

profissionais da educação”. 

Relativamente à categoria crescimento/enriquecimento, todos os inquiridos foram 

unânimes em referir a melhoria do seu desempenho profissional. Como refere um dos 

professores, “a dinâmica escolhida (colaborativa) parece-me ser muito pertinente e 

enriquecedora, visto podermos crescer intelectual e profissionalmente, nesta área em 

particular (composição escrita) ”. Outro professor defende que “podemos melhorar os 

aspectos em que ainda sentimos alguma fragilidade” ou, para outro docente, “reformular 

algumas estratégias”. 

A categoria que denominámos de apoio nas práticas apresenta dois indicadores: maior 

acompanhamento/segurança e contributo de um tutor/dinamizador. A possibilidade de 

trabalhar colaborativamente contribuiu para que três dos inquiridos tivessem referido 

um maior apoio na sua actividade profissional. Como referiu um dos professores, “o 

trabalho em conjunto com outros colegas, partilhando vivências diárias da sala de aula, 

faz-nos sentir acompanhados e compreendidos”. Para outro professor, “o mais 

importante foi tornarmo-nos mais seguros”. A referência ao contributo do papel de um 

dinamizador no trabalho colaborativo foi assinalada por um dos professores: “o facto de 

termos um tutor, com uma experiência e dinâmica conceptualizadas na área da 

composição escrita, fez com que sentíssemos uma maior segurança na exploração da 

revisão literatura partilhada, assim como na sua componente prática”. 

A última categoria deste quadro refere-se à avaliação, auto e hetero-avaliação, como 

uma das vantagens da formação colaborativa. O seu único indicador diz respeito à 

avaliação do desempenho nas práticas pedagógicas e é referido, de forma explícita, por 

um professor que defende que esta dinâmica de formação “permite-nos repensar a nossa 

prática, avaliando o nosso trabalho”. Pensamos, no entanto, que a avaliação do 

desempenho profissional surge, de forma implícita, no discurso dos inquiridos, 

associada ao processo reflexivo e de partilha e à melhoria do desempenho das suas 
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práticas. 

 

 1.2.2 – Forma como decorreram as sessões de trabalho colaborativo e 

propostas de alteração 

Apresentamos, agora, (Quadro 41) a informação que trabalhámos sobre a forma como 

decorreram as sessões de trabalho colaborativo e propostas de alteração no seu 

funcionamento. 

 

  Quadro 41 – Forma como decorreram as sessões de trabalho. Propostas de alteração. 

 

Categorias Indicadores 
Total 

(indicadores) 

Aspectos positivos 

Momentos ricos em termos de aprendizagem 

pessoal e de grupo 
3 

Momentos de partilha (conhecimentos, de 

práticas educativas e de propostas de 

trabalho) 

3 

Momentos de reflexão/avaliação sobre as 

práticas 
2 

Propostas de alteração de 

funcionamento 

Sessões colaborativas mais frequentes 2 

Maior enfoque nas situações de escrita na 

sala de aula 
1 

 

O quadro 41 diz respeito à forma como decorreram as sessões de trabalho colaborativo 

do grupo que foi objecto da nossa investigação. Como se pode verificar, foram 

encontradas duas categorias: aspectos positivos e propostas de alteração de 

funcionamento. Relativamente à primeira categoria, três dos professores inquiridos 

consideraram que as sessões corresponderam a momentos “muito ricos em termos de 

aprendizagem pessoal e de grupo, “correram bastante bem ao longo destes dois anos” 

ou, ainda, “todos os professores mostraram muito empenho e vontade em colaborar com 

o grupo, tendo este sido um aspecto muito enriquecedor”.  
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No que respeita à partilha de conhecimentos, práticas e propostas de trabalho, também 

três professores manifestaram o seu agrado na forma como decorreram as sessões. Um 

dos professores refere que “durante a semana, em sala de aula, colocámos em prática 

muitas ideias partilhadas nas sessões”. Na opinião de outro dos professores, “pela 

partilha de conhecimentos, de práticas educativas e de propostas de trabalho, senti que 

fui evoluindo na minha prática docente, no que diz respeito à estrutura dos 

pedidos/sugestões de escrita que faço aos meus alunos”. A este propósito, foi 

interessante verificar que um dos inquiridos afirmou que, apesar de as sessões de 

trabalho colaborativo serem mensais, lhes “permitia uma constante partilha, que ia para 

além dos nossos encontros mensais”. O facto de as sessões de trabalho colaborativo 

permitirem momentos de reflexão/avaliação sobre a prática pedagógica foi referido por 

dois professores, um dos quais afirmou que as sessões lhe permitiram “alargar 

horizontes e reflectir sobre a minha prática, no que se refere à composição escrita, 

mudar algumas estratégias e adoptar outras novas”. Outro professor sustenta que 

evoluiu na sua prática “no que diz respeito à avaliação formal do processo”. 

Gostaríamos de acentuar que os aspectos positivos, referidos nas respostas a esta 

questão relativa ao quadro 2, foram sendo explicitamente formulados ao longo das 

respostas às diferentes questões do questionário. 

Quanto a propostas de alteração de funcionamento das sessões de trabalho colaborativo, 

dois professores estiveram de acordo em que estas “possam ser feitas com maior 

regularidade, de maneira a sistematizar e partilhar os resultados obtidos com o trabalho 

que vai sendo desenvolvido na aula, em conformidade com as orientações/sugestões 

facultadas pelo grupo de trabalho ”ou, “apesar de ter existido sempre um fio condutor 

entre as sessões, tornou-as espaçadas no tempo. Penso que o ideal era poder haver, 

futuramente, momentos mais frequentes de partilha e troca de ideias”. Os outros dois 

inquiridos, por sua vez, defenderam que “as sessões de trabalho decorreram com 

periodicidade adequada”. O último indicador desta categoria reflecte a preocupação de 

um dos professores quando defende que, “relativamente ao nosso grupo colaborativo, 

sugiro que se coloque um enfoque ainda maior nas situações de escrita na sala de aula”. 

Cremos que esta pretensão se prende com o facto de termos observado, ao longo da 

investigação, alguma insegurança deste docente, no ensino-aprendizagem da 

composição escrita, quer durante o processo, quer na avaliação dos produtos dos alunos. 
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A avaliação global da dinâmica de formação colaborativa, neste grupo de trabalho, 

pareceu-nos, pois, bastante positiva e todos nos envolvemos com o mesmo entusiasmo. 

O facto de a temática do grupo ter sido previamente definida, por necessidade da 

investigação, e de os professores se terem inscrito neste grupo específico, sobre a 

composição escrita, pode justificar, em parte, a sua participação empenhada no grupo.  

 

2 - Implicações da situação de escrevente para a prática pedagógica 

 

2.1 - A escrita como factor de melhoria das práticas 

 

 Quadro 42 – Implicações da situação de escrevente para a prática pedagógica 

(composição escrita) 

 

Categorias Indicadores 
Total 

(indicadores) 

O professor como escrevente 

(processo/produto) 

Reflexão sobre o próprio processo de escrita 3 

Consciencialização das dificuldades sentidas 4 

Melhorias na prática 

pedagógica 

Maior preocupação com a preparação dos 

momentos de escrita 
4 

Reflexão sobre as propostas de escrita a 

apresentar aos alunos 
4 

Escolha criteriosa do tema de escrita a propor 

aos alunos 
2 

Valorização da fase de 

revisão/correcção/avaliação dos produtos dos 

alunos 

2 

 Progressão na prática docente 4 

 

A partir dos indicadores encontrados no quadro 42, podemos observar que os inquiridos 

valorizaram bastante o facto de se terem colocado na situação de escreventes, face a 

uma melhoria das suas práticas pedagógicas. 
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A primeira categoria diz respeito à situação do professor, enquanto escrevente. Três 

professores identificaram como uma situação positiva o facto de “reflectir, de forma 

mais pragmática, sobre todo o processo de escrita, a nível pessoal”, considerando “uma 

mais valia ser colocado no papel do aluno”. Relativamente ao segundo indicador, 

consciencialização das dificuldades sentidas, todos os inquiridos concordaram que o 

facto de poderem ter tido oportunidades de escrita, possibilitou a tomada de consciência 

das suas próprias limitações, enquanto escreventes. Como afirma um professor, “só 

passando pela situação de escrevente sentimos quais os aspectos que temos que ter em 

conta e as dificuldades sentidas na elaboração do texto”. Outro professor também 

defendeu que “o facto de sentir dificuldades em começar a escrever, seleccionar e 

organizar as ideias ”foi um factor importante para se aperceber das suas reais 

dificuldades de escrita. 

A consciencialização, reflexão e avaliação do próprio processo de escrita conduziram, 

como referiram os inquiridos, a melhorias na prática pedagógica. Nesta categoria 

incluímos quatro indicadores. O primeiro diz respeito a uma maior preocupação com a 

preparação dos momentos de escrita, o que conduziu a que tenham repensado o modo 

como surge a actividade de escrita na sala de aula. Este facto sugere-nos que, a partir 

das próprias dificuldades sentidas, começaram a compreender melhor as dificuldades 

dos alunos. Como afirma um professor, “ser colocado na situação de escrevente teve 

implicações nas propostas que costumo apresentar aos meus alunos” ou, como refere 

outro inquirido, a formação colaborativa “teve implicações na medida em que me 

permitiu compreender melhor a maneira como lanço as propostas de trabalho”. Nas 

palavras de outro professor, passou a sentir “a necessidade de preparar, com calma, 

estes momentos (composição escrita), pensando sempre nos interesses dos alunos e nas 

necessidades que estes ainda apresentam enquanto aprendizes da escrita”. 

A reflexão, realizada pelos professores, sobre as propostas de escrita a apresentar aos 

alunos foi outra melhoria referida pela totalidade dos inquiridos. Um professor defende 

que, o facto de ser colocado na situação de escrevente, conduziu-o “a reflectir bastante 

sobre as propostas que costumo apresentar aos meus alunos ”ou, nas palavras de outro 

professor, “levou-me a ter mais atenção às propostas de escrita lançadas à turma”.  
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Este processo de reflexão sobre as propostas de escrita, que inclui diferentes 

actividades, tipos de texto e destinatários diversificados, prende-se com o terceiro 

indicador desta categoria que trata da escolha do tema de escrita a propor aos alunos, e 

que foi referido por dois professores. Um deles sublinha a necessidade de “no que diz 

respeito aos temas propostos para a composição escrita, dar mais liberdade de escolha” 

aos alunos. Este professor considera, também, que “é fundamental escrever-se com 

motivação sobre aquilo de que realmente se gosta, para o resultado final ser o reflexo 

das nossas capacidades”. Na opinião de outro docente, “apercebi-me da importância de 

fazer uma escolha criteriosa do tema que é proposto ao grupo”. 

No que diz respeito ao terceiro indicador, valorização da fase de 

revisão/correcção/avaliação, realizada pelos alunos, dois professores referiram, 

explicitamente, esta questão. Um afirma que “a fase de revisão passou, também, a ser 

mais valorizada, desde que senti, enquanto escrevente, a necessidade de ter mais tempo 

para rever”. O outro professor reforça esta ideia ao defender que “só mesmo passando 

pela situação de escreventes é que sentimos que temos que ter em conta, na elaboração 

de um texto, a correcção/avaliação do mesmo”. 

O último indicador desta categoria refere a progressão da prática docente, que foi 

acentuada por todos os inquiridos. Na realidade, parece-nos evidente que os professores 

beneficiaram, ao nível pessoal e pedagógico, com a oportunidade de poderem escrever 

textos e de reflectir sobre o seu próprio processo de escrita. Um dos professores afirmou 

que esta experiência lhe permitiu, “redimensionar e apelar à minha criatividade”, 

enquanto outro sublinhou que “ao ter passado por esta situação (formação colaborativa) 

dei por mim a preocupar-me muito mais com a preparação dos momentos de escrita, e 

penso que isso é sinal que houve progressão na minha prática como docente” 

Do conjunto de indicadores constantes das duas categorias deste quadro, relativo às 

implicações da situação de escrevente do professor para a sua prática pedagógica, na 

composição escrita, pensamos poder concluir que o facto de “viverem” o acto de escrita, 

possibilitou um maior desenvolvimento pessoal e profissional deste grupo de 

professores. 
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Pensamos que o trabalho desenvolvido valeu a pena e que a dinâmica colaborativa se 

revelou bastante útil. Uma das professoras escreveu, na sua reflexão pessoal, uma ideia 

que veio ao encontro dos nossos objectivos, e que, expressa de modo individual, foi 

comum a todos os elementos do grupo: “Adquiri, alterei e apliquei novas práticas de 

escrita que, de agora em diante, me permitirão realizar mais vezes, e de diversas formas, 

propostas de escrita em sala de aula”. Outro dos professores referiu: “penso ter sido da 

maior pertinência a formação/constituição deste grupo de trabalho, visto visar a 

melhoria das práticas dos docentes no âmbito da orientação e ensino da composição 

escrita”. 

 

2.2 – Contributo da formação teórica para a alteração das práticas 

Sabemos que não é fácil avaliar a mudança nas concepções e práticas dos professores. 

Ainda que defendendo a ideia de que a formação pode contribuir para a melhoria da 

prática dos professores, investigações na área das concepções sobre o ensino (Pajares, 

1992) apontam para o facto de essas práticas não serem exclusivamente decorrentes da 

sua formação profissional, mas terem uma forte relação com as suas crenças/concepções 

educacionais. Também Bruning, Schraw e Ronning (2002, p.227, de acordo com 

Hollon, Andersen & Roth, 1991) afirmam que “as crenças dos professores produzem 

práticas de ensino que são coerentes com essas crenças”. 

Como introdução à temática, foram sendo apresentados, ao longo das sessões, diferentes 

materiais (textos informativos, livros, artefactos dos professores, powerpoint com 

informação teórica) que foram discutidos em grupo e alertaram para a complexidade do 

processo de escrita. Foi surgindo, ao longo do tempo, uma constante (re) descoberta de 

diferentes questões inerentes à escrita e, muito embora não tenhamos abordado muitas 

dessas questões, de forma detalhada, elas foram-se integrando como objecto de reflexão 

e partilha. 

Concordámos em dar mais ênfase, na prática pedagógica, à situação de comunicação, 

em que se inclui a elaboração dos textos. Discutimos sobre os elementos da situação de 

comunicação (objectivo da escrita; destinatário; enunciador (o escrevente); as condições 
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particulares que caracterizam a situação (tempo, interesse, …) e concluímos da 

importância de o aluno interpretar esses elementos e elaborar a representação da tarefa 

de escrita (Mundó & Badía, 2001). 

A questão que se revelou mais pertinente, no grupo de trabalho, relativamente à escrita, 

que foi a nossa temática, foi o processo de correcção de textos, destaque este referido, 

pelos participantes, devido à morosidade desta tarefa e à insegurança dos professores, 

relativamente à sua eficácia. Esta ideia é referida por Cassany (1999, p.219) que 

concorda com o facto de “o rácio geral de número de alunos por turma ou por docente, 

assim como a quantidade e variedade de tarefas que recaem sobre este (…), limitam 

forçosamente o tempo que os docentes podem dedicar à correcção directa e pessoal dos 

escritos dos alunos”. Após vários períodos de reflexão e partilha de experiências, o 

grupo concluiu que era necessário alterar o processo de correcção dos textos, no sentido 

de poder conduzir os alunos a, segundo um dos professores, “ uma correcção e 

interiorização das regras de construção textual mais segura e interiorizada”.  

Partilhámos com os outros elementos do grupo a nossa própria experiência de correcção 

de textos, através de um código de correcção da escrita, e esta partilha e reflexão 

motivou os outros professores a tentar alterar a sua prática de correcção dos textos, no 

sentido de minorar esta dificuldade sentida. Foram analisados, em grupo, diferentes 

tipos de código (Vilas-Boas, 2001) e criada a motivação para pôr em prática um modelo 

de correcção que proporcionasse “a autoridade da correcção ao autor, o aluno” 

(Cassany, 2002, p.18). 

O grupo decidiu, então, construir uma proposta de código de correcção que pudesse 

privilegiar o papel activo do aluno, na correcção dos seus próprios escritos, e 

partilhámos essa proposta com todos os professores da escola, através da intranet. Esta 

hipótese de partilha foi sublinhada por todos. Um dos professores referiu “a relevância 

deste trabalho, não só para os professores do grupo, como para toda a comunidade 

educativa”.  

A par desta questão da correcção, reflectimos, também, sobre o facto de não devermos 

considerar imperioso corrigir, do mesmo modo, os textos de todos os alunos. Surgiu a 
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possibilidade de o professor escolher, durante a composição escrita dos seus alunos, 

apenas os textos de alguns desses alunos, aos quais daria maior atenção durante o 

processo de escrita e posterior correcção da mesma. Esta tarefa seria rotativa, e 

concluímos que todos os alunos seriam beneficiados com esta dinâmica. Este foi, 

acreditamos, um passo importante para uma mudança das crenças dos professores. 

Outra questão que considerámos ter sido alterada por todos nós, a partir deste trabalho 

colaborativo, foi a pertinência dos destinatários da escrita dos alunos. Todos 

concordámos que o professor se mantinha, na nossa prática actual, como o destinatário 

privilegiado dos textos dos alunos, ainda que tenham sido referidas experiências com 

destinatários distintos. Pensamos que esta necessidade sentida de diversificar os 

destinatários da escrita dos alunos constituiu, também, uma mais-valia para a mudança 

das crenças e, esperamos, das práticas. Acreditamos que esta é uma questão a 

desenvolver/reflectir posteriormente, pois concordamos com Camps (2005, p.18) 

quando sustenta que se deverão criar, nas escolas, “espaços reais de escrita em que os 

alunos devem atender às características dos destinatários para ajustar os textos escritos 

às necessidades que a comunicação exige”.  

 Ao colocarmo-nos no papel do escrevente, conseguimos discernir sobre esta questão 

dos destinatários e equacionar este facto como um possível indicador sobre alguma falta 

de motivação para a escrita, que se constata no quotidiano das nossas práticas 

pedagógicas. Surgiram, então, várias propostas para alteração dos destinatários da 

escrita dos alunos, nomeadamente: jornal escolar; correspondência entre turmas ou entre 

escolas; cartas ao director da escola, com propostas de melhoria de funcionamento da 

mesma; cartões a enviar aos pais ou amigos, entre outras propostas. 

A partir da análise que efectuámos ao questionário de avaliação sobre a formação 

colaborativa, pudemos inferir acerca do contributo da formação teórica para a alteração 

das práticas dos professores (Quadro 43). 
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Quadro 43 – Contributo da formação teórica para a alteração das práticas 

 

Categorias Indicadores 
Total 

(indicadores) 

Conhecimento/compreensão 

do processo de escrita 

 

Maior consciência/compreensão do processo 

de escrita 
4 

Melhoria dos conhecimentos sobre o acto de 

escrita 
4 

Maior reflexão sobre o processo de 

composição escrita 
3 

Alteração das práticas 

Consciencialização da acção do professor na 

formação de “escritores” 
2 

Melhoria das práticas face ao aumento de 

conhecimentos 
4 

Reflexão mais profunda sobre as práticas 

pedagógicas 
4 

 

A partir dos indicadores encontrados no quadro 43, podemos observar que os inquiridos 

se situam, relativamente ao contributo da formação teórica para a alteração das práticas, 

em duas categorias: conhecimento/compreensão do processo de escrita e alteração das 

práticas. 

Na primeira categoria, encontrámos três indicadores. O primeiro diz respeito a uma 

maior consciência/compreensão do processo de escrita e foi assinalada pelos quatro 

professores. Um deles referiu que a formação teórica “ajudou-me bastante a tornar-me 

mais consciente de tudo o que este (acto de escrita) implica e envolve”. Outro professor 

defende que “o facto de as sessões terem sido acompanhadas de material teórico, assim 

como de apresentações orais sedimentadas nos enfoques teórico/didácticos e nos 

modelos cognitivos sobre o processo de escrita, ajudou-nos a assimilar e integrar a 

complexa tarefa que propomos aos nossos alunos (composição escrita) ”.  

A par de uma maior consciencialização do processo de escrita, encontrámos um 

indicador referente à melhoria dos conhecimentos sobre este mesmo processo, e que foi 

referida por todos os professores. A componente teórica, na opinião de um professor, 

contribuiu “para a alteração das minhas práticas, na medida em que adquiri novos 
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conhecimentos”. Por sua vez, outro dos inquiridos defende que esta formação “ajudou-

me bastante a aprofundar o meu conhecimento sobre o acto de escrever”. O último 

indicador refere uma maior reflexão, por parte dos professores, sobre o processo de 

composição escrita, e foi acentuada por três professores. Pensamos que os anteriores 

indicadores desta categoria estão interligados com este último. Esse aspecto é referido 

por um dos professores que afirma que “o ganhar maior consciência, permitiu-me 

reflectir e alterar alguns conceitos que tinha”, e outro docente considera que “pude 

maturar o meu conhecimento e torná-lo mais consciente e reflectido, pelo que foi muito 

importante a formação teórica que tivemos e os materiais que a nossa orientadora nos 

facultou”. 

A partir de uma melhor Compreensão/conhecimento/reflexão sobre os processos que 

intervém na composição escrita e sobre os modelos didácticos a ela associados, os 

professores referiram práticas de ensino diferentes, no ensino-aprendizagem da 

composição escrita. Assim sendo, a segunda categoria deste quadro diz respeito à 

alteração das práticas destes professores. O primeiro indicador, consciencialização da 

acção do professor na formação de “escritores”, foi referido por dois professores, para 

os quais a colaboração entre o professor e os alunos representa um dado importante para 

a autonomia necessária a um domínio auto-regulado do processo de escrita. Como 

afirma um dos professores, a componente teórica contribuiu para a tomada de 

consciência “da importância da nossa acção, enquanto docentes, na formação de 

escritores competentes e criativos”. De acordo com outro inquirido, também a teoria 

“fez com que a nossa sensibilidade (se adequasse) à faixa etária e motivação dos 

discentes”. Esta consciencialização do papel do professor no desenvolvimento das 

capacidades de escrita dos alunos foi um dos aspectos referidos na nossa investigação 

anterior (Almeida, 2004), muito embora, nesta última, se limitasse a situações de apoio, 

reforço e relação de afecto. A partir do trabalho desenvolvido neste grupo colaborativo, 

acreditamos que os professores não sentem a sua acção, no processo de escrita dos 

alunos, apenas como apoio e motivação mas, sobretudo, como promotores de 

comportamentos metacognitivos e de experiências de aprendizagem eficazes e 

integradoras. Camps (2005, p.17, de acordo com Nystrand, 1986) valoriza, numa 

perspectiva sociocognitiva, com a qual concordamos, “as interacções grupais no 

desenvolvimento do próprio processo de escrita”. O segundo indicador desta categoria, 
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alteração das práticas, refere-se à melhoria dessas práticas como resultado de um maior 

conhecimento do processo de escrita. Todos os inquiridos concordaram com esta ideia e 

um dos professores assinala esta melhoria a partir de “um conhecimento mais 

aprofundado dos modelos cognitivos e, consequentemente, dos processos mentais que 

levam a este progressivo desenvolvimento intelectual”. Na mesma linha de pensamento, 

outro professor defendeu que o conhecimento teórico contribuiu “para a alteração das 

minhas práticas, na medida em que adquiri novos conhecimentos”. Outra dinâmica que 

nos pareceu interessante foi o facto de um dos docentes ter referido que, conhecer 

melhor o processo de escrita “fez-me criar material de apoio para os alunos, de forma a 

acompanhá-los em todo o processo de escrita”.  

Acreditamos que muitas das decisões que o professor toma, na sua prática diária, 

resultam da reelaboração do conhecimento e da utilização de estratégias inovadoras no 

processo de escrita, como resultado de uma aprendizagem continuada. O último 

indicador desta categoria refere uma reflexão mais profunda sobre as práticas 

pedagógicas dos professores que integraram o grupo de trabalho colaborativo. Todos 

concordaram que uma das alterações das suas práticas foi o facto de terem aprofundado 

a sua capacidade de reflexão sobre essas mesmas práticas. Um dos professores defendeu 

que a aquisição de novos conhecimentos lhe tinha permitido “ter uma reflexão mais 

profunda sobre o trabalho que desenvolvo” e, outro referiu que alterou a sua prática 

“tornando-a mais reflectida e ponderada”. 
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 3 - Percepção de diferenças na escrita dos alunos 

 

Quadro 44 – Percepção de diferenças no processo e no produto de escrita dos alunos 

 

Categorias Indicadores 
Total 

(indicadores) 

Diferenças no processo de 

escrita 

Alunos com maior atenção relativamente às 

diferentes fases da composição escrita 
3 

Melhorias no processo de construção do 

texto 
4 

Alunos com maior prazer e motivação na 

escrita de textos 
2 

Alunos mais reflexivos relativamente ao 

processo de escrita 
1 

Diferenças no produto de 

escrita dos alunos 

Alunos com maior consciência da finalidade 

do produto 
2 

Alunos com maior criatividade no texto-

produto 
2 

Alunos com evolução positiva nos produtos 

escritos 
2 

 

A informação recolhida na quinta e última questão do questionário de avaliação da 

formação colaborativa permitiu-nos organizar os dados, referidos no quadro cinco, 

sobre percepção de diferenças no processo e no produto de escrita dos alunos, em duas 

categorias: diferenças no processo de escrita dos alunos e diferenças no produto de 

escrita dos alunos. Sabemos que estes dois aspectos estão intimamente relacionados. De 

qualquer modo, foi possível distinguir, no discurso dos inquiridos, as diferenças mais 

acentuadas relativamente a cada um destes aspectos. 

A primeira categoria, diferenças no processo de escrita dos alunos, apresenta 

indicadores. O primeiro indicador refere o facto de os professores considerarem os seus 

alunos “mais atentos em relação às diferentes fases da composição escrita” e é referido 

por três professores. Defende um professor que “verifiquei que a maioria dos alunos 

abordava com mais facilidade os temas propostos”. Ainda, na perspectiva de outro 

professor, “ao nível do processo, apercebi-me que os alunos estavam mais alerta para os 

diferentes passos da composição escrita”. 
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A atenção dedicada às fases da escrita de textos, reflectiu-se, nestes alunos, numa 

melhoria da construção do texto que, no nosso quadro, constitui o segundo indicador e 

foi constatada por todos os professores inquiridos. Este indicador diz respeito a 

melhorias ao nível de diferentes aspectos de elaboração do texto, nomeadamente 

construção frásica, organização textual, correcção ortográfica, estrutura, etc. 

Resolvemos considerar todos estes aspectos na mesma categoria, melhorias no processo 

de construção do texto, porque se interligam naquilo que denominamos de processo de 

escrita e não nos parece fazer sentido enumerá-los individualmente. Assim sendo, um 

professor defendeu que “este grupo de alunos escreve com mais facilidade, de forma 

mais organizada”, enquanto outro professor afirma que os seus alunos se preocupam 

“cada vez mais com a estrutura e organização textual/sequência lógica da mesma”. A 

este respeito, outro dos professores constatou que os seus alunos “estiveram mais 

conscientes das regras de escrita que levam a escrever um bom texto, o que provocou 

melhorias na construção frásica, na organização textual e também na correcção 

ortográfica”. 

O terceiro indicador refere uma melhoria nos aspectos afectivos implicados no processo 

de escrita e que forma destacados por Hayes (1996), a par dos componentes cognitivos e 

conceptuais que incluiu no seu modelo de composição escrita. Dois professores 

referiram esta melhoria acentuada que “alguns (alunos) até escrevem com grande 

prazer” e que estão “mais confiantes e motivados para o acto de escrever”. 

A reflexão sobre o processo de escrita constitui o quarto indicador desta categoria e é 

referido por um professor que afirma que “como o processo é mais reflectido, o produto 

evoluiu bastante”. 

Relativamente à segunda categoria deste quadro, que se refere às diferenças no produto 

de escrita dos alunos, destacámos três indicadores. O primeiro diz respeito a uma maior 

consciência da finalidade do produto escrito e é considerada por dois professores. Um 

deles afirma, exactamente, que os alunos “estão mais conscientes da finalidade do 

produto”, enquanto o outro refere o facto de os alunos revelarem maior consciência 

relativamente à escrita de um “bom texto”, conduziu a que “os produtos sofreram, 

também, uma evolução muito positiva”. Ainda nas diferenças observadas no produto de 
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escrita dos seus alunos, dois professores destacaram a maior criatividade dos textos, que 

constituiu o segundo indicador desta categoria. “No que diz respeito ao produto final, 

notei que as produções escritas foram sendo, temporalmente, cada vez mais criativas” 

afirma um professor, acrescentando que, anteriormente, os alunos “fugiam a enredos 

mais imaginativos”. Este professor associa esta mudança no produto escrito dos seus 

alunos, não só à “alteração das minhas práticas na proposta de escrita”, mas também “ao 

enriquecimento que têm obtido pela sua experiência de leitores”. Por sua vez, outro 

professor afirma que para além de uma melhor estrutura e consistência nos produtos 

escritos, notou, também, “uma maior criatividade”. 

O terceiro indicador deste quadro diz respeito à percepção dos professores relativamente 

a uma evolução positiva nos textos dos seus alunos, e foi referido por dois professores, 

muito embora esta ideia tenha sido consensual ao longo do trabalho no grupo 

colaborativo. Na resposta a esta questão sobre os produtos dos alunos, um professor 

afirma que “como o processo é mais reflectido, o produto evoluiu bastante” e outro 

professor defende que se registaram “diferenças no produto de escrita dos meus alunos”. 

Pensamos que esta melhoria nos textos/produto está directamente relacionada com 

algumas práticas sugeridas pelos professores, nomeadamente, “dar-lhes autonomia no 

processo de revisão” e contribuir para uma “maior segurança na correcção do mesmo 

(texto) ”. 

Acreditamos que a percepção destes professores sobre as alterações no processo/produto 

de escrita dos seus alunos poderá, eventualmente, ter sido sentida a outros níveis que 

não foram referidos, quer nas respostas a este questionário, quer em outras ocasiões, 

nomeadamente a observação de aulas, ou, mesmo, as várias reflexões realizadas no 

grupo. Salientamos, no entanto, que todos os professores, como respondentes a este 

questionário de avaliação, valorizaram o facto de serem colocados na situação de 

escreventes, e as implicações, muito positivas, que se reflectiram na sua prática 

pedagógica, relativamente ao processo de ensino-aprendizagem da composição escrita. 

Apesar da dificuldade de alteração das crenças dos professores e concordando que essas 

crenças influenciam as práticas (Bruning, Schraw & Ronning, 2002), pensamos que 

houve factores de mudança que foram sendo detectados, ao longo do processo de 
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investigação. Referimo-nos ao cuidado dos professores com a preparação dos momentos 

de escrita, à tentativa de diversificar os destinatários dessa mesma escrita, à alteração do 

processo de correcção dos textos e, através da sua própria experiência, à 

consciencialização da complexidade do processo de escrita.  

Com as respostas ao questionário de avaliação da formação colaborativa, cremos ter 

aumentado a informação sobre as mudanças ocorridas. Sabemos que é difícil mudar e 

que é difícil avaliar a mudança. No entanto, procurámos, ao longo desta investigação, 

estar atentos aos factores de mudança, que foram sendo detectados, e que nos 

permitiram uma descrição/reflexão sobre essas mesmas mudanças. 
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CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES DO ESTUDO 

 

Neste ponto do trabalho, relativo às conclusões e implicações desta investigação, 

pareceu-nos pertinente destacar alguns aspectos que se prendem directamente com as 

questões e os objectivos que nos propusemos. Pretendemos conhecer o contexto, no 

sentido de perceber as condições nas quais iríamos desenvolver um projecto de 

dinamização de uma modalidade de formação colaborativa. Mais especificamente, 

pretendemos, também, possibilitar a um grupo de professores integrar um grupo 

colaborativo, como aprendente da escrita, através da indagação das práticas, com base 

em referentes teóricos, num processo próximo da investigação-acção. Ainda neste ponto 

do trabalho, referimos, também, o contributo da investigação para o nosso 

desenvolvimento profissional e as limitações do estudo. Destacamos alguns factores 

potenciadores, no sentido de a escola poder vir a considerar-se uma organização 

aprendente. 

Organizámos a apresentação das conclusões em três tópicos, de acordo com as questões 

de investigação. Em primeiro lugar, pareceu-nos pertinente abordar as conclusões 

relacionadas com a formação colaborativa, no contexto educativo da escola. 

 

Formar em contexto colaborativo 

Quando equacionámos a possibilidade de realizar uma investigação na área da formação 

de professores, foi, para nós, bastante claro, que gostaríamos de compreender as 

potencialidades e os constrangimentos de uma modalidade de formação. Este facto 

prendeu-se, por um lado, com os resultados positivos de várias investigações que fomos 

tendo oportunidade de conhecer, através da literatura (Butler, 2003; Day, 2002; Fullan 

& Hargreaves, 2001; Lima, 2002; Veiga Simão et al., 2005, entre outros investigadores) 



 
Desafios ao Desenvolvimento Profissional: do trabalho colaborativo ao nível da escola a um grupo sobre escrita 

 
 

295 
 

e, também, com a nossa própria experiência, enquanto formanda, da ineficácia da 

maioria das formações com carácter individualizado, referida por alguns autores 

(Cadório, 2011; Estrela, 2003; Lima, 2002; Nóvoa, 1995, 2009; Roldão, 2007; Forte, 

2009). 

Ao nível da escola, consideramos ter sido muito importante a aplicação do questionário 

DPP (adaptado de Flores & Veiga Simão, 2007), na medida em que nos permitiu 

enquadrar o contexto da escola, relativamente ao nosso projecto de investigação. Das 

questões que analisámos (ver cap. V) surgiram dados que nos permitiram compreender 

as percepções sobre liderança (s) e cultura (s) de escola, a orientação profissional em 

contexto de trabalho e as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento 

profissional no local de trabalho. 

 Constatámos que a grande maioria dos professores (81%) concorda totalmente em que 

o facto de existir uma liderança eficaz, na escola, contribui para o desenvolvimento 

profissional dos professores. No que diz respeito à eficácia dessa mesma liderança, a 

análise dos dados indica uma concepção positiva, por parte dos professores, assim como 

em relação à tomada de decisão participada, quer ao nível dos pais, alunos e 

professores, como também em relação à ajuda e encorajamento, em que os professores 

(71,4%) concordam com o facto de a liderança ser centrada nas pessoas, e sentem ajuda 

por parte do respectivo director de ciclo.  

Relativamente à orientação profissional, os professores respondentes exprimiram, ao 

nível individual, ter condições para tomar decisões sobre a sua prática profissional e, no 

que diz respeito à orientação profissional colectiva, é notória uma situação de 

indefinição, em aspectos como falta de tempo para discutir as práticas e condições para 

planificar em conjunto. O individualismo nas relações de trabalho foi um aspecto em 

que os professores (52,4%) não definiram uma opinião, embora 52,3% tenham referido 

que existe facilidade na abordagem dos colegas. Cremos que este projecto permitiu 

investigar as potencialidades e os factores inibidores do trabalho colaborativo, na 

escola, sendo necessário continuar a apostar em melhores condições, para que o trabalho 

dos professores não seja, apenas, realizado individualmente. Concordamos em que estes 

últimos precisam de percorrer um processo de construção individual e singular, onde 
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possam resolver necessidades, em termos de formação individual, sem, no entanto, 

descorar a possibilidade de essa formação ser eficaz para a escola onde desenvolvem a 

sua actividade profissional. 

Quando questionados sobre as oportunidades individuais de aprendizagem e 

desenvolvimento profissional no local de trabalho, 76,2% consideraram poder 

desenvolver-se de forma contínua, 33,3% defenderam que essa formação deve centrar-

se no desenvolvimento individual e 38,1% não manifestaram uma opinião definida. Já 

em relação às oportunidades colectivas, a grande maioria dos professores (85,7%) 

concordou com a ideia de que a formação contínua se deve perspectivar no 

desenvolvimento da escola. A partir destes resultados, pareceu-nos que havia condições 

para dinamizar uma formação colaborativa na escola. 

Com os dados recolhidos e analisados, divulgámos a dinâmica de trabalho colaborativo 

(através de textos informativos, conversas informais e apresentação das vantagens em 

reuniões de professores) e pensamos poder concluir que, apesar de algumas limitações 

já expressas, houve trabalho colaborativo entre os professores, embora numa 

perspectiva de “colaboração confortável” (Fullan & Hargreaves, 2001). Ao longo dos 

dois anos lectivos da investigação (2008/2009 e 2009/2010) e mantendo-se até ao 

presente ano (2011/2012), esta dinâmica de formação envolveu um significativo número 

de professores. 

Estamos conscientes de que é possível melhorar a formação na escola, tornando-a numa 

verdadeira organização aprendente. No entanto, também temos presente as dificuldades 

que teremos que enfrentar. Concordamos com Hargreaves e Fink (2007, p.12) quando 

afirmam que ”se o primeiro desafio da mudança é assegurarmo-nos de que ela é 

desejável, e o segundo o de que é exequível, então, o maior desafio de todos é torná-la 

durável e sustentável”. De qualquer modo, acreditamos que os professores desta escola 

se apropriaram do espírito de inovação e que irão encontrar, no trabalho colaborativo, 

forças para a mudança.  

Um aspecto que considerámos muito importante foi a liderança, na escola (Lima, 2002, 

2006). Os dados que recolhemos e analisámos remeteram-nos para uma concepção 
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positiva, por parte dos professores, acerca da liderança. De facto, o projecto de 

formação colaborativa não teria sido possível sem a colaboração da direcção da escola, 

que se mostrou, desde logo, disponível para o acolher. Como defende Day (2001, p.66), 

“a investigação-acção depende não só do desejo dos professores de se envolverem na 

reflexão como meio de desenvolvimento, mas também da vontade da escola em que 

trabalham proporcionar o apoio adequado”. A direcção da escola, sobretudo na pessoa 

do seu director, foi um factor determinante, desde o primeiro momento, quer pela total 

disponibilidade para o desenvolvimento do projecto de investigação, quer pelo facto de 

ter entendido dar continuidade à dinâmica de trabalho colaborativo, após o tempo de 

realização da investigação.  

Actualmente, na escola, mantêm-se formações de carácter pontual, com temáticas 

consideradas pertinentes pelos professores. Pensamos que esta formação continua a 

fazer sentido, se tivermos em mente considerá-la como “ponto de partida para um 

processo de mudança mais amplo” (Marcelo, 2009, p.122), sem acreditarmos que «basta 

que existam ocasiões nas quais formalmente os professores “são ensinados” para que o 

processo de transferência de aprendizagem nas aulas se produza» (idem, p.119). 

 A realização deste estudo foi-nos ajudando a clarificar e aprofundar algumas questões 

relativas à formação de professores. Temos vindo a constatar que as sucessivas reformas 

educativas e a imposição de metas de aprendizagem, por parte do Ministério da 

Educação, podem ser um factor de resistência à mudança dos professores e, neste 

sentido, concordamos com Hargreaves e Fink (2007, p.29) na necessidade de conceder 

aos professores “um grau elevado de discricionariedade profissional, permitindo-lhes 

ajustar o que ensinam e como o ensinam aos alunos, que conhecem melhor do que 

ninguém”. Neste sentido, pensamos que a formação possibilitada aos professores deverá 

qualificá-los, não só na componente académica, mas também na profissional, de modo a 

conseguirem dar respostas adequadas aos desafios que se colocam no seu contexto de 

prática.  

Na avaliação do trabalho colaborativo, os professores referiram uma melhoria no 

questionamento das práticas e dos seus objectivos e uma maior consciencialização da 

necessidade de melhorar o contexto em que desenvolvem a sua actividade. Um dos 
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professores defendeu, também, que “trabalhámos sempre com um sentimento de 

respeito pelas ideias dos outros, sabendo que esta colaboração pode ser a solução para 

uma mudança de atitude dentro da sala de aula”. 

Várias investigações desenvolvidas em contexto colaborativo (Butler et al., 2004; 

Cadório & Veiga Simão, 2010; Flores et al., 2007; Lee & Shulman, 2004, citados por 

Roldão, 2007; Veiga Simão et al., 2009), presentes na literatura que consultámos, 

apontam para o seu potencial e para a necessidade da sua valorização, na formação de 

professores. Meirink et al. (2007, p.146) referem, no entanto, que alguns investigadores 

manifestam dificuldade em perceber, em cenários colaborativos, “quais os processos 

que têm lugar nestes cenários”, relativamente à aprendizagem dos professores. Esta 

dificuldade tem vindo a ser colmatada, segundo estes autores, com o incremento de 

investigações nesta área. 

 

Indagar as práticas num processo próximo da investigação-acção 

Pensamos que os professores devem ser profissionais competentes e esclarecidos, ao 

nível científico e pedagógico, no sentido de reflectirem sobre a sua prática, tendo em 

consideração, não apenas os programas de ensino, mas também os contextos onde se 

desenvolve a sua actividade. Seria desejável que não se tornassem consumidores 

passivos de directrizes vindas do exterior, concordando com Nóvoa (2009, p.53) na 

ideia de que, “se as exigências forem somente do exterior, as mudanças que terão lugar 

no interior do campo profissional docente serão muito pobres”.  

Outro dado muito importante, neste ponto de conclusões, foi a formação colaborativa 

que realizámos com um dos grupos de professores, no qual nos integrámos, e em que os 

elementos desse grupo tiveram oportunidade de, como aprendentes da escrita, indagar 

as práticas, com base em referentes teóricos, num processo próximo da investigação-

acção, numa dinâmica reflexiva.  

Relativamente à reflexão sobre a prática, sabemos que o conceito de reflexão não é 

único, que existem diversas maneiras de reflectir. No entanto, alguns autores 
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consultados (Fullan & Hargreaves, 2001; Garcia, 1995; Kelchtermans, 2009; Nóvoa, 

2009) estão de acordo relativamente ao facto de o importante ser que todos os 

professores reflictam, de uma forma ou de outra, para exprimir e partilhar as suas 

reflexões. Na opinião de um dos professores do grupo colaborativo, “este trabalho de 

reflexão é feito no sentido de adequar as práticas ao grupo que lecciona e mudar as que 

considera desajustadas. Serve, deste modo, para o professor agir autonomamente e 

reencontrar a sua identidade”. 

Neste estudo, assumimos a investigação-acção, numa dinâmica de indagação das 

práticas, conduzida pelos professores, em trabalho colaborativo. Apesar das limitações e 

constrangimentos referidos na literatura que consultámos, acerca da investigação-acção 

(Almeida & Freire, 2000; Caetano, 2004; Ferreira de Almeida, 2001; Máximo-Esteves, 

2008, entre outros), sobretudo ao nível do estatuto científico desta modalidade de 

investigação, pensamos que foi a metodologia adequada. Estas limitações não foram 

consideradas entraves ao nosso estudo, na medida em que pretendemos, desde o início, 

contribuir para a mudança num contexto específico, e não foi nossa pretensão a 

generalização dos resultados, mas, antes, a sua transferibilidade (Boavida & Amado, 

2006), ou seja, a possibilidade de transferir os resultados a grupos idênticos. Numa 

primeira fase, não equacionámos a divulgação dos resultados fora do círculo da 

comunidade educativa da escola. Tivemos, no entanto, oportunidade de divulgar alguns 

dados deste estudo, em congressos e seminários (53rd ICET World Assembly, Julho, 

2008; VII Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia, Fevereiro 2010; 15th 

Biennial ISATT Conference, Julho, 2011). Numa segunda fase, não colocamos de parte 

a possibilidade de continuar a divulgação deste estudo, no caso de poder vir a contribuir 

para uma melhoria na formação de professores. 

 Cremos, portanto, que uma abordagem qualitativa, neste caso aplicada à investigação-

acção, foi a mais indicada para compreender a realidade, os fenómenos no seu contexto. 

Embora predominantemente qualitativa, esta investigação contou com análises 

quantitativas, no tratamento de alguns dados. Consideramos que não deve existir um 

método científico único, que a prática científica deve ter em atenção o quadro 

referencial do sujeito e o contexto histórico, social e económico. É nesta base que 

alguns autores defendem a flexibilidade metodológica da investigação-acção, como 
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condição de cientificidade (Kemmis, 2007). 

Os professores implicados neste grupo colaborativo tiveram oportunidade de, em 

paralelo com a acção, investigar, reflectir e adquirir formação sobre as suas práticas, 

relativamente à composição escrita. Um dos elementos do grupo assinalou que “esta 

troca activa de ideias dentro do grupo fez circular mais informação, diferentes ideias e 

soluções e desenvolver mais a reflexão sobre as nossas práticas. Como resultado, saíram 

novos desafios”. Em ciclos de acção e de reflexão, os professores puderam promover 

mudanças, não só ao nível das práticas, mas também das concepções (ver análise e 

interpretação das mudanças), contribuindo para uma melhoria da comunidade educativa. 

Não tivemos preocupação excessiva com a dinâmica dos ciclos de investigação-acção 

porque pensámos que isso iria estruturar demasiado a metodologia de investigação, 

podendo impedir o imprevisto e a incerteza, que constituem, para nós, factores de 

desenvolvimento profissional. 

Ao assumirmos a modalidade de investigação-acção, defendida por Kemmis (2006; 

2007), foi nossa intenção alargar o âmbito desta pesquisa, para além das modalidades 

“técnica e prática”, colocando, também, algum peso na vertente de organização social. 

Pensamos que este objectivo foi atingido, ao nível da escola. Sentimos que este 

processo de indagação das práticas teve uma expressão com algum significado, ao nível 

da comunidade educativa e, sobretudo, no grupo específico de professores, com o qual 

colaborámos. Foi relativamente a este último que assinalámos uma atitude diferente, 

face à (re) construção do saber e do saber-fazer.  

Sabemos que, no contexto educativo, o conhecimento está interligado com a acção e, 

nessa circunstância, o saber construído, através da investigação-acção, deverá ser local, 

válido para uma determinada situação, não generalizável, segundo a perspectiva da 

generalização dos resultados da abordagem quantitativa da investigação, mas, se 

necessário, transferível para situações idênticas (Boavida & Amado, 2006). A 

investigação que realizámos não rejeita a transferibilidade, e entende-a, não como 

estatuto de certeza, mas de probabilidade. Para nós, mais importante do que a dicotomia 

qualitativo/quantitativo, foi suscitar a reflexão, através da indagação das práticas, 

reflexão essa que se pretendeu retrospectiva e prospectiva, de modo a dar resposta a 
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questões significativas da prática docente dos professores envolvidos.  

As questões equacionadas pelos elementos do grupo, e que foram sendo reflectidas ao 

longo da investigação, de acordo com o ritmo e as necessidades do próprio grupo, 

possibilitaram mudanças nas concepções e práticas, ao nível da composição escrita. 

Referimo-nos, sobretudo, aos destinatários da escrita, ao processo de correcção de 

textos e à situação de comunicação.  

Em relação aos destinatários, pensamos que os professores adquiriram maior 

consciência sobre a necessidade de deixarem de ser a audiência, quase exclusiva, dos 

textos dos alunos e de criarem diversidade de destinatários, o que, em nosso entender, 

permite a elaboração de vários tipos de textos compositivos e um possível acréscimo de 

motivação para a escrita. Esta ideia foi corroborada por um dos professores ao afirmar 

que “ao diversificar os destinatários dos textos, o professor está a motivar o aluno para a 

descoberta do prazer de comunicar através da escrita”. Acreditamos que a imagem dos 

destinatários, das suas necessidades, dos conhecimentos que partilham com o 

escrevente, são fundamentais para o êxito da comunicação.  

A situação de comunicação, ou o contexto da tarefa de composição escrita, foi outro dos 

indicadores de mudança nas concepções e práticas dos professores. A preocupação com 

a introdução de práticas mais reflectidas, por parte dos professores, conduziu a uma 

melhor representação da tarefa por parte dos alunos, assim como uma melhoria nos 

procedimentos, na utilização do conhecimento e nos processos a seguir. Esta dinâmica 

favoreceu, seguramente, o controlo e a regulação do processo de escrita dos alunos. Para 

esta melhoria no processo/produto da composição escrita, assinalada pelos professores, 

contribuiu, em nosso entender, a interacção professor/aluno, que passou a ter um 

enquadramento diferente na prática dos professores, e que pudemos constatar, na 

observação sistemática das aulas.  

As práticas de correcção dos textos foram outra das preocupações dos elementos do 

grupo, que ocasionou a elaboração de uma proposta de código de correcção, a ser 

utilizado pelos alunos. Pensamos que o professor, ao planificar o seu trabalho, se 

preocupa mais com os conteúdos e actividades do que com as estratégias para conseguir 
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que os alunos aprendam a ultrapassar as suas próprias dificuldades e a identificar e 

corrigir os erros que cometem. No entanto, acreditamos que os professores envolvidos 

nesta investigação, alteraram as práticas de correcção, não “corrigindo” os erros, mas, 

antes, “detectando-os”, deixando o verdadeiro trabalho de correcção para os alunos, o 

que vem ao encontro da investigação nesta área (Cassany, 2002; Jorba, Goméz & Prat, 

2000, entre outros). Alguns professores utilizaram, na aula observada, uma estratégia 

(correcção a pares) que foi ao encontro desta ideia e que favorece uma aprendizagem 

auto-regulada. Um dos professores referiu que “o importante não é detectar todos os 

erros e assinalá-los, pois isso poderá desencorajar os alunos, mas, sim, assegurar uma 

correcção de qualidade”. 

Gostaríamos de poder pensar que os professores que integraram o grupo colaborativo 

“escrita: composição de textos” atingiram uma forma de reflexão mais profunda. No 

entanto, pareceu-nos que a preocupação maior foi com uma reflexão de tipo mais 

instrumental e técnico, tendo em atenção as preocupações com a melhoria da eficácia 

das práticas. Este é, sem dúvida, um aspecto importante, mas gostaríamos de ter tido 

melhores condições (tempo, periodicidade das reuniões do grupo) para que os 

professores tivessem reflectido de uma forma mais ampla, que abarcasse os aspectos 

morais, emocionais e, até, políticos. No entanto, sentimos que, apesar de ser a primeira 

vez que experienciámos esta modalidade de formação, todos beneficiámos de uma 

melhoria na aprendizagem. Um dos professores referiu que “ a partilha de 

conhecimentos e de experiências enriqueceu-nos enquanto grupo e fortaleceu-nos, 

qualitativamente, enquanto docentes”. Pensamos que os professores alteraram algumas 

concepções sobre o ensino, nomeadamente em relação à composição escrita, como 

resultado de uma prática reflexiva e da dinâmica de trabalho colaborativo. 

 

O professor como aprendente 

Acreditamos que, na formação de professores, a preocupação com o conhecimento 

seguro, por parte dos futuros professores, das competências associadas a um bom 

desempenho na língua portuguesa, deve constituir uma prioridade. Especificamente em 



 
Desafios ao Desenvolvimento Profissional: do trabalho colaborativo ao nível da escola a um grupo sobre escrita 

 
 

303 
 

relação à composição escrita, parece-nos que seria fundamental que os alunos dos 

cursos de formação de professores tivessem oportunidade de praticar, como escreventes, 

diferentes géneros textuais, de modo a poderem ensinar, no futuro, aos seus alunos, que 

a escrita não é uma actividade uniforme que se aprende num tipo de texto e se pode 

generalizar à escrita de outros textos. Niza (2005, p.109) salienta que “as instituições de 

formação de professores, no ensino superior, têm desvalorizado o ensino da produção 

escrita, confundindo-o quer com o ensino da gramática, quer com o ensino da análise 

literária”. 

Quando da constituição do grupo colaborativo “Escrita: composição de textos”, em que 

os professores se colocaram como aprendentes da composição escrita, através de uma 

dinâmica de formação colaborativa, tentámos compreender, em primeiro lugar, o modo 

como se situavam relativamente à temática da escrita e, nesse sentido, aplicámos um 

questionário sobre as concepções dos professores. As preocupações assinaladas, nessa 

altura, referiam-se, relativamente ao papel a desempenhar pelo professor, a questões 

como a escolha da temática dos textos e a respectiva correcção e fornecer pistas e 

motivar os alunos para a escrita. A interacção com os alunos, embora transversal ao 

discurso destes professores, consubstanciava-se em “alertas” sobre os aspectos formais 

do texto.  

Quando, no final da investigação, estes professores foram inquiridos sobre o seu 

desempenho, nas aulas de composição escrita, através de um questionário de avaliação 

sobre a formação colaborativa, após se terem colocado na situação de escreventes, 

referiram implicações deste facto para uma maior reflexão sobre o seu processo de 

escrita e a consciencialização das dificuldades sentidas. Ao nível da melhoria das 

práticas pedagógicas evidenciaram maior preocupação com a preparação dos momentos 

de escrita dos alunos e maior valorização da fase de revisão/correcção/avaliação dos 

respectivos produtos. 

 Estes resultados, permitiram-nos pensar que as actividades de escrita que os professores 

realizaram, enquanto escreventes/aprendentes, e a respectiva reflexão, influenciaram a 

forma de conceptualização dessas mesmas actividades. Esta constatação vem ao 

encontro da perspectiva defendida por Kellogg (2008), em que o autor defende a 



 
Desafios ao Desenvolvimento Profissional: do trabalho colaborativo ao nível da escola a um grupo sobre escrita 

 
 

304 
 

necessidade de uma prática contínua para o desenvolvimento da competência da escrita. 

Na realidade, acreditamos que, para além de uma correcta aprendizagem da composição 

de textos, a falta de treino pode vir a interromper o desenvolvimento das competências 

necessárias, inerentes à complexidade da escrita (Flower & Hayes, 1980; Hayes, 1990; 

Hayes & Nash, 1996). 

 O facto de estes professores terem experimentado a escrita de textos, a partir da qual 

puderam reflectir e questionar-se sobre a sua prática de ensino, permitiu-lhes conhecer 

melhor o próprio processo de escrita, as dificuldades sentidas e, de acordo com a 

avaliação realizada, contribuiu para o controlo autónomo e para a regulação desse 

mesmo processo. Concordamos com os professores no facto de essa “aprendizagem, 

enquanto escreventes”, associada a uma reflexão partilhada, ter contribuído, não só para 

a melhoria das suas próprias competências de escrita, como, também, para a alteração 

das práticas. Concordamos com Nóvoa (2009, p.54) quando defende que o trabalho 

colaborativo “reforça um sentimento de pertença e de identidade profissional essencial 

para que os professores se apropriem dos processos de mudança e os transformem em 

práticas concretas de intervenção”. Neste caso, para além da melhoria ao nível das 

competências e das práticas, pensamos que a escrita de textos contribuiu, também, para 

uma melhoria no desenvolvimento profissional dos professores, na medida em que pode 

ter permitido o diálogo consigo próprio e a consequente identificação de algumas 

questões e da sua possível resolução. Nesta perspectiva, os professores, através da 

escrita, tiveram oportunidade de reflectir criticamente e de se desenvolverem 

profissionalmente. 

Pensamos, igualmente, que os momentos de aprendizagem destes professores estão 

relacionados com os instrumentos e as técnicas de recolha de informação que utilizámos 

na investigação. Os questionários, aos quais responderam, podem considerar-se 

estratégias formativas, ou seja, possibilidades para reflectir sobre as suas práticas e 

estimular a sua regulação. Este facto tinha sido já constatado por Veiga Simão (2002b) e 

também por nós, numa outra investigação (Almeida, 2004), ainda que a partir de 

entrevistas. Apesar de questionamentos diferentes, acreditamos que as oportunidades de 

aprendizagem são idênticas. 
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A observação (naturalista e sistemática) e a estimulação da recordação foram, também, 

momentos em que os professores se focalizaram na sua actividade profissional e 

puderam reflectir e desenvolver-se profissionalmente. Relativamente à observação, 

concordamos com Wragg (1995, p.2), quando refere que “a observação de aula pode 

beneficiar tanto o observador como a pessoa observada, servindo para informar e 

aumentar a capacidade profissional de ambas as partes”. Sentimos, na realidade, que 

houve aprendizagem mútua. Na estimulação da recordação, os professores tiveram 

oportunidade de reflectir sobre a sua acção (aulas de composição escrita), ou seja, 

desenvolver um processo de análise sobre o seu desempenho. Estudos realizados por 

Veiga Simão (1997; 2002b) realçam as vantagens desta metodologia, no sentido de os 

professores poderem reflectir e tomar consciência dos seus processos e produtos 

cognitivos. A devolução dos dados obtidos, através desta técnica de recolha, constituiu, 

também, oportunidades de aprendizagem, “procurando o sentido dos actos e dos 

produtos no contexto em que essa prática é exercida” (Honore, 1992, p.43, citado por 

Veiga Simão, 2002b, p. 274). 

Enquadrámos, ainda, neste ponto da reflexão final, relativo ao professor como 

aprendente, os materiais construídos pelos professores do grupo colaborativo (proposta 

de código de correcção da escrita; notas para a elaboração de um texto narrativo; 

exemplos de conectores; ficha de auto-avaliação da composição escrita; planificação de 

uma unidade de aprendizagem) e que foram disponibilizados para toda a comunidade 

educativa, através da intranet. A construção destes artefactos resultou da necessidade 

sentida pelos elementos do grupo e foi suportada pelos referentes teóricos que foram 

sendo pesquisados. 

Estamos cientes de que a elaboração destes materiais constituiu situações de 

aprendizagem para os professores, pela pesquisa efectuada e, sobretudo, pela reflexão 

partilhada. Concordamos com Korthagen (2009) quando refere o papel da reflexão na 

formação de professores. Segundo este autor, a reflexão pode tornar os professores 

“mais conscientes sobre a forma como são orientados por alguns sinais durante o seu 

ensino (…) ” (idem, p.48) e, de acordo com Marton e Booth (1997, p.142, citados por 

Korthagen, 2009, p.49), defende que, “através de uma consciência diferente do 

fenómeno, a relação entre a pessoa e o fenómeno também muda”. Nóvoa (2009, p.54) 



 
Desafios ao Desenvolvimento Profissional: do trabalho colaborativo ao nível da escola a um grupo sobre escrita 

 
 

306 
 

questiona-se sobre se, na actualidade, muitos professores não serão menos reflexivos, 

“por excesso de material pré-preparado”. A nossa experiência, relativamente a este 

assunto, confirma de certo modo, esta ideia. Consideramos que a actual “indústria do 

ensino” (idem, p.51), com a quantidade de materiais didácticos pré-preparados, por 

grupos de pessoas que não têm relação com o trabalho desenvolvido nas escolas, retira 

ao professor o seu “território profissional” (ibidem) limitando a sua reflexão e práticas 

de ensino.  

Nesta investigação, cremos que a construção dos artefactos resultou, na realidade, num 

processo de reflexão e de aprendizagem. A este respeito, um dos professores referiu que 

os membros do grupo puderam ter “momentos de partilha, reflexão e de produção de 

materiais/ferramentas que, se não fosse a existência do grupo, nunca aconteceriam. O 

colégio ficou enriquecido porque os materiais produzidos (…) foram postos à 

disposição de todos os interessados”. 

 Foi gratificante, também, a possibilidade de reflexão sobre as questões da composição 

escrita, prática quase inexistente, no contexto escolar. Temos vindo a deparar-nos, na 

prática, com relatos de situações negativas, relativamente à construção da escrita dos 

alunos, sem, no entanto, ser visível uma atitude de questionamento sobre a razão dessas 

dificuldades e as estratégias para as superar. Nesta investigação, tivemos essa 

oportunidade.  

Não podemos deixar de referir, a propósito do professor como aprendente, o nosso 

próprio desenvolvimento profissional. Ao considerarmo-nos parte integrante do grupo 

de formação colaborativa, temos perfeita noção do processo de aprendizagem que 

atravessámos. Aumentámos o conhecimento sobre o processo de composição escrita, 

não só através da procura de referentes teóricos sobre esta temática, mas, sobretudo, 

pela possibilidade de “confronto” entre diferentes experiências, realizado através da 

colaboração com os elementos do grupo. Sentimos que, à semelhança do que acontece 

com a aprendizagem dos alunos, na perspectiva de Vygotsky (1993), também a nossa 

aprendizagem, em colaboração com os colegas, nos permitiu ultrapassar a “zona de 

desenvolvimento proximal”, controlando, deste modo, o nosso próprio 

desenvolvimento. 
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A pesquisa teórica que fomos realizando, como investigadora, ao longo de toda a 

investigação, consubstanciou-se em dois planos distintos, mas que se foram 

relacionando à medida que o processo de investigação ia avançando. Por um lado, 

revelou-se necessária a pesquisa sobre as temáticas relativas ao enquadramento teórico 

(desenvolvimento profissional e formação contínua de professores e processo de ensino-

aprendizagem da composição escrita) e, também, sobre o enquadramento metodológico 

(técnicas e instrumentos de recolha de dados). Esta pesquisa teórica foi fundamental, 

não apenas no desenvolvimento das diferentes etapas da investigação e elaboração do 

respectivo relatório, mas, também, na partilha e reflexão no grupo colaborativo em que 

nos integrámos. Revelou-se um contributo importante no processo de aprendizagem dos 

elementos do grupo e nas concepções sobre as suas práticas, o que foi sustentado nas 

respostas ao questionário de avaliação da formação colaborativa.  

Consideramos que a pesquisa teórica, por parte dos elementos do grupo colaborativo, 

não surgiu, no início do trabalho, como uma necessidade fundamental. Os professores 

tinham, já, alguma prática docente e, muito embora evidenciassem desejo de mudança 

das práticas, no sentido de ultrapassar algumas dificuldades, a revisão da teoria não se 

revelou por parte dos professores, uma tarefa imediata. 

Com o objectivo de valorizar a relação teoria-prática, analisámos, em trabalho 

colaborativo, alguns textos relativos à temática da escrita e ao papel do professor, no 

processo de ensino-aprendizagem da composição escrita, e apresentámos um 

powerpoint, em que desenvolvemos aspectos teóricos relevantes para a compreensão da 

temática. Acreditamos, no entanto, que a teoria pode constituir-se como um suporte 

fundamental, na medida em que for sendo reflectida, a partir da prática docente dos 

professores e não como algo imposto do exterior. Como afirmou um professor, “adquiri 

novos conhecimentos que, por sua vez, me permitiram uma reflexão mais profunda 

sobre o trabalho que desenvolvo”. As investigações de Butler (2003) concluíram que a 

coordenação entre a teoria e a reflexão sobre a prática, em trabalho colaborativo, 

contribuíam para o desenvolvimento profissional. 
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Implicações 

A formação dos professores, quer inicial, quer contínua, prende-se com as instituições 

de formação, as universidades e as escolas superiores de educação. Não é uma questão 

nova, mas continua actual. Como afirma Flores (2003, p.144) “o processo de tornar-se 

professor encontra-se, assim, marcado, por descontinuidades e fragmentação”. 

Pensamos que, sem uma verdadeira colaboração entre as diferentes instituições, que 

inclua uma mesma lógica de pensamento e acção em relação ao ensino e ao 

desenvolvimento profissional, no sentido da colaboração, não será possível formar 

professores comprometidos com essa mesma colaboração, no processo de ensino – 

aprendizagem. Não podemos deixar de concordar com Nóvoa (2009, p.54), na 

constatação de que “é inútil propor uma melhoria na qualificação dos professores, 

baseada na investigação e em associações entre escolas e instituições universitárias, se 

os normativos legais persistem em dificultar esta aproximação”. 

Acreditamos que os exemplos de práticas individualistas são, infelizmente, uma 

realidade nas nossas escolas. Pensamos que um dos factores que contribui para esta 

realidade é, sem dúvida, a ausência de associação entre o conceito de profissional e a 

prática colaborativa, na formação de professores. Estes não se desenvolvem no sentido 

de valorizarem a produção conjunta de conhecimento, a prática partilhada com os seus 

pares e a colegialidade das decisões. Torna-se fundamental, portanto, que, quer na 

formação inicial, quer contínua, os professores sejam socializados numa lógica de 

colaboração (Butler, 2004; Formosinho & Machado, 2007; Lima, 2006; Roldão, 2007; 

Veiga Simão et al., 2009). Como defendeu um dos professores do grupo ”Escrita: 

composição de textos”, a formação colaborativa “é uma dinâmica de formação mais 

interactiva, em que todos os elementos do grupo assumem o papel de formandos e 

formadores e que, por isso, as aprendizagens se tornam mais significativas, já que são 

vivenciadas”. 

Será muito importante, também, em nosso entender, criar estratégias de apoio a 

comunidades de aprendizagem colaborativa, não apenas centradas na escola, no sentido 

de os professores se desenvolverem em conjunto, analisando e reflectindo sobre as suas 

práticas, como, também, criar redes de aprendizagem entre diferentes escolas, para troca 
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de experiências significativas e apoio no desenvolvimento profissional dos professores. 

Seria muito interessante, através do trabalho partilhado entre pares, de escolas distintas, 

possibilitar actividades docentes mais inovadoras. 

 Consideramos interessante referir que a escola, onde desenvolvemos a investigação, 

tem por hábito possibilitar esta partilha entre professores, de outras duas escolas, que, 

embora sigam o mesmo paradigma educativo, estão inseridas em realidades 

socioeconómicas bastante diferentes. Esta partilha tem-se revelado pertinente para os 

professores, porque permite compreender que as práticas pedagógicas estão 

intimamente relacionadas com os contextos de ensino, com a sua compreensão 

ecológica. 

A colaboração mais estreita entre a escola e as entidades formadoras proporcionaria 

acções comuns, em que, e utilizando a terminologia de Oliveira-Formosinho (2009), a 

par de um “processo de ensino/formação”, mais identificado com a formação contínua, 

se desenvolveria, também, um “processo de aprendizagem/crescimento”, com maior 

enfoque no desenvolvimento profissional. Por sua vez, estas acções comuns 

fortaleceriam o trabalho em grupo e favoreceriam uma maior coordenação em questões 

como o ensino e a aprendizagem, ocasionando, possivelmente, também, maior coerência 

nos princípios e finalidades do conceito de formação. 

Estamos cientes de algumas limitações desta investigação, nomeadamente as que 

resultam do peso da subjectividade na análise que fizemos e nas respectivas conclusões. 

Em relação à primeira questão, assumimos a subjectividade na compreensão e 

interpretação dos dados recolhidos em contexto, tendo sido, no entanto, nossa 

preocupação, garantir a credibilidade de todo o processo, através de uma cuidada 

identificação e descrição dos dados, assim como o máximo rigor na sua interpretação. 

Tivemos, ainda, em atenção, a qualidade da escrita desta tese, associando-nos a Amado 

(2010, p.135), quando defende que a qualidade da redacção “constitui um elemento 

fundamental para a avaliação do rigor e da cientificidade do trabalho (…)”. 

Consideramos, também, evidente, a dificuldade em generalizar as conclusões a que 

chegámos e concordamos com Amado (2010, p.134), quando, a propósito da 
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problemática da validação da investigação qualitativa, defende «a transferibilidade 

“relativa” para outros contextos semelhantes ao investigado». Acreditamos que, a par do 

enorme enriquecimento pessoal, esta modalidade formativa, enquadrada no paradigma 

qualitativo, possa vir a contribuir para que a formação de professores ocorra de forma 

colaborativa, em contexto de trabalho, com a motivação dos professores e condições de 

trabalho proporcionadas pelas estruturas directivas. 

Concluímos esta investigação conscientes do muito que há para fazer, quer ao nível da 

formação/desenvolvimento profissional de professores, que ao nível do incremento das 

competências de escrita, nos professores e nos alunos. Pensamos que os professores 

implicados neste processo formativo, e nós próprios, tivemos oportunidade de evoluir 

enquanto pessoas e enquanto profissionais.  

É desejável e possível uma mudança. Advogamos que serão necessárias: uma liderança 

eficaz, que reconheça e valorize os professores, enquanto pessoas e profissionais, e uma 

nova relação entre os educadores, professores e outros actores educativos, que lhes 

permita compreender que, através da colaboração, é possível construir uma escola 

melhor. Não será um processo fácil, nem visível a curto prazo. Mas, como afirmam 

Hargreaves e Fink (2007, p.13), «hoje, “mais depressa”, “mais rápido” e “agora” 

raramente significam “melhor”». 

Queremos acreditar que a formação de professores poderá vir a tornar-se num trabalho 

colaborativo, em que todos os educadores se sintam comprometidos com o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, tendo em mente a melhoria da aprendizagem 

dos alunos e da própria escola. 

 

 

 

 


