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1. Alguns pressupostos

Dicionário Terminológico

Escrita

■ Oralidade e escrita

■  Múltiplas características 
distintivas

■ Comunicação diferida 

■  Elaboração de pensamento 
descontextualizado, abstrato 
e analítico

■  Textos planificados e 
elaborados

■  Reescrita, reformulação e 
correções sucessivas

■  Hipotaxe, elementos 
coesivos

■  Léxico rico, variado e 
cuidado

■ Elementos não verbais

■  Marcas peculiares da 
oralidade

■  Longa e complexa aprendi-
zagem de processos

■  Leitura como processo 
compreensivo e criativo

As línguas verbais podem ser realizadas através de dois modos que 
constituem a sua substância da expressão: a oralidade e a escrita.

A escrita, podendo embora ser apenas a transcodificação de um texto 
oralmente realizado, como quando se transcreve o registo gravado de uma 
conversa, de um depoimento judicial, etc., origina na produção dos 
enunciados e textos múltiplas e relevantes características distintivas. 
A escrita, que possibilita uma comunicação diferida no tempo e no 
espaço e a elaboração de um pensamento fortemente descontextua-
lizado, abstrato e analítico, produz textos cuidadosamente planificados 
e elaborados – embora haja textos escritos debilmente elaborados e 
apressadamente produzidos e haja outros textos, por vezes de grande 
complexidade, produzidos de um jato, sem interrupções nem correções (o 
que não significa que não tenham subjacente um longo processo de pla-
neamento e amadurecimento) –, suscetíveis de um processo de reescrita, 
de reformulação e correções sucessivas.

No texto escrito predomina a hipotaxe, avultam os elementos coesivos 
e as palavras de tipo linguístico gramatical dedicadas à planificação dis-
cursiva do texto. O léxico do texto escrito é mais rico, variado e cuidado 
do que o léxico do texto oral, podendo alcançar um elevado grau de especia-
lização (por exemplo, nos textos científicos, filosóficos, jurídicos, etc.).

O texto escrito pode conter elementos importantes de natureza não 
verbal, como o tipo de letra, a disposição iconográfica das palavras no 
espaço da página, a interação entre os elementos verbais e elementos 
pertencentes a outros códigos semióticos – o desenho, as ilustra-
ções, as fotografias, etc. – ou a interação com esquemas, diagramas 
ou tábuas estatísticas, característica de muitos textos escritos de natu-
reza científica e tecnológica.

A escrita pode incorporar marcas peculiares da oralidade para obter 
determinados efeitos estilísticos e para tornar mais dúctil, plástica e 
moderna uma língua escrita demasiado conservadora e rígida no seu léxico, 
na sua sintaxe, na sua semântica e na sua pragmática. Um magnífico exem-
plo na literatura portuguesa desta vivificação da língua escrita literária pela 
língua oral encontra-se nas Viagens na minha terra de Almeida Garrett.

A escrita pressupõe uma longa e complexa aprendizagem de proces-
sos linguísticos, cognitivos, socioculturais e pragmáticos, que propor-
cione o conhecimento dos recursos e das normas da língua, dos registos 
adequados a cada tipo de texto e as propriedades elocutivas e discursivas 
fundamentais como a correção, desde a ortografia à sintaxe, a clareza, a 
coesão e a coerência. Esta longa e complexa aprendizagem tem na leitura 
como processo compreensivo e na leitura como processo criativo – na leitura 
de textos de diversa e plural tipologia – a sua trave mestra.

in http://dt.dgidc.min-edu.pt/
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2. O programa

EXPRESSÃO ESCRITA

A. Sugestões metodológicas

■  Exercício da cidadania, 
sucesso escolar, social e 
cultural

■  Aluno – necessidade de 
consciencialização dos 
mecanismos envolvidos e 
prática intensiva

■ Textos a produzir

■  Produções significativas 
para o aluno

■ Interação leitura-escrita

■ Textos expressivos
■ Textos informativos
■ Textos criativos

■ Textos argumentativos

■  Carácter complexo da 
escrita: sobrecarga cognitiva

 ■  Tópico, destinatário, tipos 
de texto e operações de 
textualização

A competência de escrita é, hoje mais do que nunca, um fator indis-
pensável ao exercício da cidadania, ao sucesso escolar, social e cul-
tural dos indivíduos e, a par da leitura e da oralidade, condiciona o êxito 
na aprendizagem das diferentes disciplinas curriculares. Pela sua 
complexidade, a aprendizagem desta competência exige ao aluno a cons-
ciencialização dos mecanismos cognitivos e linguísticos que ela envolve 
e a prática intensiva que permita a efetiva aquisição das suas técnicas.

Para este efeito, o aluno deverá produzir textos de carácter utilitário 
dos domínios transacional e gregário, educativo, social e profissio-
nal, mas também outros tipos de texto com finalidades diversas e des-
tinatários variados. Considera-se de fundamental importância pedagó-
gica que os escritos produzidos sejam significativos para o aluno, não 
se destinem apenas ao professor, mas desempenhem funções previa-
mente estabelecidas que sejam motivantes e compensadoras para o 
autor dessas produções.

A interação leitura-escrita será um caminho profícuo para o desenvolvi-
mento da competência de escrita, tanto na área dos escritos expressivos e 
criativos, como em outros tipos de texto. Relativamente aos primeiros, o vaivém 
entre a leitura e a escrita pode propiciar um manancial de situações de produ-
ção e de compreensão, levando o aluno a descobrir as suas potencialidades e 
a adquirir uma melhor e mais produtiva relação com os textos literários.

Importa, pois, que as atividades estimulem a criatividade, criem o 
desejo de ler e escrever e tornem o aluno um leitor ativo que mobiliza os 
seus conhecimentos, coopera com o texto na construção de sentidos e 
desenvolve as suas potencialidades criativas.

A leitura deve também ser o ponto de partida para a aquisição de mode-
los de texto que a prática orientada e acompanhada no espaço da aula deve 
consolidar e constitui também uma das fontes de documentação necessárias 
à construção do universo de referência de alguns textos a produzir.

Os escritos expressivos deverão ser trabalhados em primeiro lugar, 
pelo facto de se centrarem no próprio escrevente. Seguem-se os infor-
mativos e os criativos, que envolvem capacidades muito diversas, 
embora equivalentes: saber sequencializar, sintetizar, definir, explicar, 
documentar-se, no caso dos primeiros; saber criar e exprimir-se de forma 
criativa, no caso dos segundos. Finalmente, virão os textos argumentati-
vos, exigindo capacidades complexas: defender uma tese, determinar 
relações de causa-efeito, confrontar e classificar.

Do ponto de vista didático, há que considerar o carácter complexo 
desta atividade, que coloca o escrevente em situação de sobrecarga cog-
nitiva. Com efeito, a tarefa de escrita obriga a recorrer aos conhecimentos 
sobre o tópico, o destinatário, os tipos de texto e as operações de tex-
tualização, o que implica o desdobramento desta atividade em três fases 
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■  Fases da escrita
(com carácter recursivo)

■  Situações e condições 
favoráveis ao desenvolvi-
mento e ao treino

■    Pressupostos da didática 
da escrita: 

 ■  produto de uma 
intencionalidade

 ■  muitos tipos de texto
 ■  vários destinatários e 

finalidades
 ■  exercícios frequentes

 ■  contextos de comunicação 
significativos para os alunos

 ■  modelos
 ■  versões do mesmo texto
 ■  correções e apreciações 

positivas

■  Atividade transversal ao 
curriculum

■ Oficina de escrita

(com carácter recursivo): planificação, textualização e revisão, devendo 
estas ser objeto de lecionação. […]

Esta conceção da escrita implica que, em contexto escolar, se criem 
situações e condições favoráveis ao desenvolvimento e treino de 
operações e mecanismos relativos a cada um dos subprocessos em que 
se desdobra a atividade de produção, que articulem a oralidade e a leitura 
com a escrita.

A didática da escrita deverá, pois, orientar-se pelos pressupostos 
pedagógicos e metodológicos que a seguir se enunciam: o escrito é um 
produto de uma intencionalidade manifestada na vontade de comunicar 
e de organizar informação; deve recorrer-se a muitos tipos de texto; 
devem ter-se em conta vários destinatários e finalidades; deve escre-
ver-se frequentemente; tanto quanto possível, as produções escritas 
deverão surgir em contextos de comunicação significativos para o 
aluno, por exemplo, projetos de correspondência escolar em vários supor-
tes (correspondência escrita, áudio e vídeo, via correio normal e eletró-
nico) e/ou rádios escolares; devem usar-se modelos de escritos; é pre-
ciso escrever várias versões do mesmo escrito; há que contrabalançar 
correções e apreciações positivas.

Ao carácter complexo que esta competência envolve, causa possível 
de muitas dificuldades, acrescenta-se o facto de a escrita, como atividade 
transversal ao curriculum, desempenhar também uma função relevante na 
ativação de processos cognitivos, facilitando toda a aprendizagem. É, 
pois, necessário promover, nas aulas de Português, uma oficina de 
escrita que integre a reflexão sobre a língua e que, em interação com as 
outras competências nucleares, favoreça, numa progressão diferenciada, 
a produção, o alargamento, a redução e a transformação do texto, bem 
como uma gestão pedagógica do erro.

A prática da oficina de escrita visa possibilitar a interação e a intera-
juda, permitindo ao professor um acompanhamento individualizado dos 
alunos, agindo sobre as suas dificuldades, assessorando o seu trabalho 
de um modo planificado e sistemático. A oficina de escrita implica um 
papel ativo por parte de professores e alunos que, através do diálogo e 
da reflexão sobre o funcionamento da língua, se empenham num processo 
de reescrita contínua, tendente ao aperfeiçoamento textual e ao reforço 
da consciência crítica.

in Programa de Português 10.º, 11.º e 12.º anos – Cursos Científico-Humanísticos
e Cursos Tecnológicos, pp. 20-22 (com supressões)
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B. Processos de operacionalização

■  Produzir enunciados adequados à situação comunicativa (adequação ao interlocutor, à intencio-
nalidade comunicativa, ao contexto)

■  Utilizar formas de tratamento adequadas
■  Utilizar diferentes registos de língua consoante a situação
■  Produzir diferentes tipos de texto
■  Observar as máximas conversacionais (quantidade, qualidade, relação, modo)
■  Observar regras de cortesia
■  Exprimir sentimentos e emoções
■  Relatar acontecimentos e episódios
■  Descrever ações e objetos
■  Expor ideias   
■  Exprimir e defender opiniões
■  Respeitar a opinião alheia
■  Discutir e argumentar
■  Utilizar argumentos e contra-argumentos (concretos e abstratos)
■  Programar a produção escrita, observando as fases de Planificação, Execução e Avaliação

[FASES ou ETAPAS]

Planificar:
■  Determinar objetivos de comunicação
■  Recolher, selecionar e organizar informação para a construção do tópico a tratar
■  Determinar o estatuto e as relações entre os interlocutores
■  Selecionar o tipo de texto adequado à situação
■  Construir esquemas ou planos

Executar:
■  Seguir o plano elaborado
■  Utilizar técnicas de captação do interesse do interlocutor
■  Utilizar técnicas de persuasão do interlocutor
■  Apresentar ideias pertinentes
■  Realizar operações de construção da coesão e coerência textuais
■  Utilizar marcadores textuais
■  Utilizar vocabulário apropriado e expressivo
■  Expressar-se com correção linguística

Avaliar:
■  Refletir sobre as produções realizadas (auto e coavaliação)
■  Reformular as suas produções de acordo com a avaliação feita

in Programa de Português 10.º, 11.º e 12.º anos – Cursos Científico-Humanísticos
e Cursos Tecnológicos,  pp. 10-11 (com supressões)
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C. Conteúdos

CONTEÚDOS PROCESSUAIS

■  Estruturação da atividade de produção em três etapas:

– Planificação
– Textualização
– Revisão

■  Elaboração de apontamentos

CONTEÚDOS DECLARATIVOS

■  Situação comunicativa: estatuto e relação entre os interlocutores; contexto

■  Intencionalidade comunicativa

■  Relação entre o locutor e o enunciado

■  Formas adequadas à situação e intencionalidade comunicativas 

10.° ano 11.° ano 12.° ano

■  Declaração
■  Requerimento
■  Relatório
■  Carta
■  Relato de 

vivências/experiências
■  Textos expressivos 

e criativos
■  Resumo de textos 

informativo-expositivos
■  Síntese de textos 

informativo-expositivos
■  Reconto
■  Textos narrativos 

e descritivos

■  Comunicado
■  Reclamação/Protesto
■  Resumo de texto 

expositivo-argumentativo
■  Síntese de texto 

expositivo-argumentativo
■  Textos de apreciação 

crítica
■  Textos expressivos e 

criativos
■  Textos 

expositivo-argumentativos

■  Curriculum vitae
■  Textos de reflexão
■  Dissertação

in Programa de Português 10.º, 11.º e 12.º anos – Cursos Científico-Humanísticos e Cursos Tecnológicos, pp. 12-15
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3. Práticas…

As palavras

As palavras não têm dono, vivem em liberdade nas sete quintas da memória e quase sempre 
respondem prontamente ao chamamento de quem delas necessita.

Ocasionalmente desafiam-nos e quando tentamos evocá-las põem-se a fugir nos descampa-
dos do reportório acenando de muito longe e troçando dos nossos esforços para alcançá-las. Cada 
uma veste habitualmente a sua própria roupa, mas, vistam igual ou não, por baixo da vestimenta 
usada no dia a dia, podem esconder outros trajes que importa conhecermos bem para que, quando 
nos lembrarmos de brincar com elas à escrita ou à conversa, nos possamos exprimir dizendo e 
escrevendo o que queremos e não aquilo que elas possam fantasiar e dizer por si próprias.

A brincadeira em que nos envolvemos exige regras e consiste, a maioria das vezes, em enfi-
leirá-las de modo a que venham a exprimir algo muito diferente do seu valor ou significado indivi-
dual. Tal como acontece num exército, criamos para perfeito funcionamento normas de execução 
permanente e fazemos com elas ordem unida, guerras, ações de salvamento, missões de boa 
vontade e, muitas vezes, puras exibições de garbo e harmonia para deleite exclusivo dos sentidos.

Conhecê-las individual e intimamente é encantador porque cada uma delas tem a sua árvore 
genealógica própria de que faz gala e, não raramente, sustenta uma família mais ou menos nume-
rosa que nos apresenta sem cerimónia para que usemos à vontade. Algumas talvez venham em 
linha direta das primeiras manifestações vocais humanas, outras foram sendo criadas com sons 
ou rabiscos ao longo do tempo e à medida das necessidades. Muitas chegaram-nos trazidas pela 
boca de invasores ou visitantes vindos de países mais ou menos distantes e foram adotadas sem 
discriminação porque definiam algo que não tinha nome ou precisava de outro mais sugestivo ou 
musical. Vemo-las ou ouvimo-las, gostamos delas, acariciámo-las e, maquilhando-as ou não, con-
vidámo-las a ficar connosco e a participar no divertimento.

Com neologismo ou sem neologismos, com adoções ou sem adoções, a multidão de palavras 
aumenta com o passar do tempo, mas o que é verdadeiramente importante é que os arranjos e 
combinações de palavras tenham nexo, possam exprimir ideias, estados de alma, constituir ensi-
namento, tudo o que quisermos, de forma apenas compreensível ou transformado numa verda-
deira sinfonia. Porque não basta encontrá-las, chamá-las ou inventá-las, é preciso saber merecer 
a sua disponibilidade criando e recriando textos até atingir a perfeição.

Desgraçadamente muitas delas vão caindo em desuso como folhas caducas, vão secando e 
desaparecendo das vozes e dos escritos. Vão morrendo com quem morre, acabando com o que 
acaba e já não precisa de chamamento, voltando apenas, de poucas vezes em quando, como se 
foram fotografias desbotadas de um álbum de recordações ou de uma lápide evocativa. São apa-
rições, fantasmas, recordações, saudades nossas que por instantes sulcam o céu da memória 
como estrelas cadentes.

Mas o melhor de tudo é podermos ter palavras nossas, palavras de família, códigos secretos 
de ódio ou paixão, palavras que nomeiam o que nos deu alegria ou nos mereceu carinho. Palavras 
fora da lei que só atendem ao nosso apelo, que trazem consigo o perfume das boas memórias, 
que vivem connosco incógnitas enquanto vivemos e depois, sem abrigo, ficam ao tempo à espera 
de quem volte a reinventá-las.

LIMA-REIS, “As palavras”, in Notícias Magazine, n.° 998, 10 de julho de 2011



Expressões, Português – 12.° ano 11

O
Contamos consigo. Conte connosco.

EDUCAÇÃO 2012
©

 P
or

to
 E

di
to

ra

1.

Lê o excerto seguinte.

“A curiosidade, instinto de complexidade infinita, leva, por um lado, a escutar às portas e 
por outro a descobrir a América – mas estes dois impulsos, tão diferentes em dignidade e 
resultados, brotam ambos de um fundo intrinsecamente precioso, a atividade do espírito.”

QUEIRÓS, Eça de, 2000. Notas Contemporâneas. Lisboa: Livros do Brasil

Num texto bem estruturado, com um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas palavras, 
apresenta uma reflexão sobre a importância da curiosidade para o ser humano, partindo da pers-
petiva exposta no excerto acima transcrito.

Fundamenta o teu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustra cada um 
deles com, pelo menos, um exemplo significativo.

Notas:

Atividades de escrita…
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2.

Elabora uma reflexão sobre a ideia de viagem, partindo da perspetiva exposta no excerto a 
seguir transcrito.

Fundamenta o teu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustra cada um 
deles com, pelo menos, um exemplo significativo.

Escreve um texto, devidamente estruturado, de duzentas a trezentas palavras.

“Talvez as viagens, todas as viagens, se façam principalmente pelo lado de dentro.  Talvez, 
quem sabe?, o viajante, procurando um mundo, caminhe sempre de regresso a casa.

Porque tudo o que o viajante deixou atrás de si o segue. A casa é a sombra do viajante.”

PINA, Manuel António, 2010. Por outras palavras & mais crónicas de jornal. Lisboa: Modo de Ler

Notas:
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3.

Lê o excerto seguinte.

“Ser outro – é uma atração, é um ideal ou é uma tentação? Em cada um de nós há essa 
possibilidade de multiplicidade, de “outros eus” que não o eu… Há eus imaginários, fictícios, 
como os personagens criados pelos escritores, pelos poetas e dramaturgos.” 

COUTO-SOARES, Maria Luísa, in Colóquio/Letras n.° 75, novembro de 1983

Num texto bem estruturado, com um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas palavras, 
apresenta uma reflexão sobre a importância da literatura para o ser humano, partindo da perspe-
tiva exposta no excerto acima transcrito.

Fundamenta o teu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustra cada um 
deles com, pelo menos, um exemplo significativo.

Notas:
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4.

[Exame Nacional, 2011, 2.ª fase]

Num dos seus poemas mais conhecidos, António Gedeão afirma que “Sempre que um homem 
sonha / O mundo pula e avança”.

Num texto bem estruturado, com um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas palavras, 
apresente uma reflexão sobre o papel do sonho na vida do ser humano, partindo da perspetiva 
exposta nos versos acima transcritos.

Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um 
deles com, pelo menos, um exemplo significativo.

Notas:
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5.

[Exame Nacional, 2011, 1.ª fase]

Leia o excerto seguinte.

“A importância da literatura para a criança, como para o adulto, é que ela é um “organiza-
dor fundamental”, que protege a vida contra a automatização e contra a “tragédia da rotina” 
que ameaça a afetividade e as relações.”

Manuel António Pina, “A língua que os livros ‘para’ crianças falam”, in Palavra de Trapos. 
A Língua Que os Livros Falam, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2010

Num texto bem estruturado, com um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas palavras, 
apresente uma reflexão sobre a importância da literatura para o ser humano, partindo da perspe-
tiva exposta no excerto acima transcrito.

Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um 
deles com, pelo menos, um exemplo significativo.

Notas:



Expressões, Português – 12.° ano16

O
Contamos consigo. Conte connosco.

EDUCAÇÃO 2012
©

 Porto Editora

6.

[Exame Nacional, 2010, 2.ª fase]

Partindo da perspetiva exposta no excerto abaixo transcrito, apresente uma reflexão acerca das 
consequências da ação do Homem no planeta Terra.

Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um 
deles com, pelo menos, um exemplo significativo.

Escreva um texto, devidamente estruturado, de duzentas a trezentas palavras.

“Na verdade, não são os avanços científicos e industriais que ameaçam o Homem e a 
Natureza, mas sim a maneira errada e inconsciente como a Humanidade aplica as suas 
conquistas tecnológicas.”

Jacques-Yves Cousteau, “Segredos do Mar, o Mundo Fascinante dos Oceanos e das Ilhas”, 
Seleções Reader’s Digest, julho de 1978

Notas:
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7.

[Exame Nacional, 2009, 2.ª fase]

Elabore uma reflexão sobre a sociedade dos nossos dias, partindo da perspetiva exposta no 
excerto a seguir transcrito.

Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um 
deles com, pelo menos, um exemplo significativo.

Escreva um texto, devidamente estruturado, de duzentas a trezentas palavras.

“A aparência vai tomando conta até da vida privada das pessoas. Não importa ter uma 
existência nula, desde que se tenha uma aparência de apropriação dos bens de consumo 
mais altamente valorizados.”

Agustina Bessa-Luís, Dicionário Imperfeito, Lisboa, Guimarães Editores, 2008

Notas:
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8.

[Exame Nacional, 2009, 1.ª fase]

Elabore uma reflexão sobre o significado da liberdade, partindo da perspetiva exposta no 
excerto a seguir transcrito.

Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um 
deles com, pelo menos, um exemplo significativo.

Escreva um texto, devidamente estruturado, de duzentas a trezentas palavras.

“A liberdade é, antes de mais nada, o respeito pelos outros e o respeito que os outros nos 
devem em função dos nossos direitos. A liberdade é a combinação entre os direitos e os 
deveres, sem que cada um invada o espaço que, por direito, pertence aos outros.”

José Jorge Letria, O 25 de Abril Contado às Crianças… e aos Outros, Lisboa, Terramar, 1999

Notas:
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