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“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one 

most responsive to change.”  

 

― Charles Darwin 
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Resumo 

 

Esta experiência de caso único pretende testar o impacto de uma intervenção nas 

abordagens à escrita, de uma estudante do ensino superior, na qualidade da sua 

aprendizagem. Esta intervenção compreendeu a consciencialização metacognitiva e 

cognitiva das abordagens à escrita e ainda a modelagem de processos de escrita com 

base nas diferentes abordagens. Os resultados indicam uma relação funcional entre a 

intervenção e o aumento da qualidade da complexidade estrutural do produto da 

aprendizagem desta participante. O mesmo se observou relativamente à redução da sua 

abordagem pessoal de superfície à escrita, tendo ainda sido recolhidos, 

qualitativamente, indícios de alguma adoção da abordagem de profundidade e 

organização à escrita. 

Palavras-chave: Abordagens à aprendizagem, abordagens à escrita, qualidade da 

aprendizagem 

Abstract  

 

This single case experiment intends to test the impact of an intervention in the writing 

approaches, of a college student, in her learning quality. This intervention is based in 

the metacognitive and cognitive awareness of the participant’s personal approaches to 

writing and in the modelling of writing processes on the basis of different approaches.  

Results suggest a functional connection between this intervention and the participant’s 

increase on the quality of the structure of the observed learning outcome. We also could 

observe a decrease in her personal writing surface approach and a certain qualitative 

signs of an adoption of deep and organizational approach to writing.   

Keywords: Learning approaches, writing approaches, learning quality 
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Introdução  

 

 A aprendizagem académica é um fenómeno com características dinâmicas e que 

se manifesta na sua relação com o aprendente. Neste processo estão pois envolvidas 

variáveis contextuais (família e escola) e individuais (cognitivas, afetivas e 

interpessoais), sendo este o conjunto de fatores que determina a relação do aluno com a 

aprendizagem e, por conseguinte com o conhecimento (Duarte, 2002).  

 A importância das “abordagens à aprendizagem”, enquanto processo que 

proporciona o conhecimento e o desenvolvimento dos indivíduos, é transversal aos 

estudantes de todos os níveis académicos, mas torna-se particularmente importante no 

contexto dos jovens universitários, que são confrontados com novas e mais complexas 

exigências (Cohen, 2012).  

 A investigação tem vindo a demonstrar que os estudantes do ensino superior, 

praticam abordagens à aprendizagem bastante diversificadas, (Marton & Saljo,1976; 

Biggs, 1987; Duarte, 2002, 2003). Na verdade estes alunos utilizam processos muito 

diversos na sua aprendizagem quando realizam as suas diferentes tarefas académicas 

(estudo para exames, leitura, escrita), revelando-se as suas abordagens frequentemente 

insuficientes para o alcance dos seus objetivos académicos. Assim, e não estando estas 

abordagens à aprendizagem apenas dependentes de fatores pessoais, a investigação tem 

vindo a demonstrar que o recurso a intervenções adequadas às necessidades e 

características destes estudantes, bem como às especificidades subjacentes a cada tarefa 

e ao próprio contexto, poderão contribuir para uma adoção de abordagens de 

profundidade e de organização à aprendizagem (Biggs, 1999; Donnison & Edwards, 

2012). 



Faculdade de Psicologia 

Universidade de Lisboa 
Dissertação de Mestrado Integrado – Secção de Psicologia da Educação e da Orientação 

Uma Intervenção na Abordagem à Escrita - Impacto na Qualidade da Aprendizagem 

Edite Moita*2013 

 

  

4 
 

 A escrita, enquanto tarefa que revela um enorme potencial em termos de 

aprendizagem, apresenta-se como meio valioso de intervenção na qualidade do produto 

da aprendizagem, junto dos jovens universitários. Alguns autores têm demonstrado que 

uma intervenção na escrita, adequada às realidades académicas e pessoais destes alunos, 

se relaciona positivamente com uma melhor aprendizagem (Duarte, 2002; Chorzempa, 

Graham & Harris, 2005; Harris et al., 2002; LV & Chen, 2010). 

 As intervenções no âmbito da escrita constituem pois, atividades facilitadoras 

não apenas da aquisição de uma atitude positiva relativamente à tarefa, mas também de 

desenvolvimento de competências nesta área. É fundamental que os alunos do Ensino 

Superior se consciencializem sobre as vantagens da escrita enquanto instrumento de 

aprendizagem, de expressão própria e de viabilização das tarefas académicas. A 

promoção de abordagens de profundidade à escrita, através de iniciativas como as de 

sensibilização para a importância da revisão (Gonçalves, 1992) e da extração de 

significado do texto escrito, assim como a de demonstração sobre a integração da 

informação (Lavelle & Zuercher, 2001) envolve a aquisição de capacidades de reflexão 

sobre o processo de escrita e a consciencialização de que o desenvolvimento das 

competências de escrita é tão importante quanto o próprio produto da escrita. 

 Este trabalho é dedicado ao tema das abordagens à aprendizagem utilizadas 

pelos estudantes do Ensino Superior, enquanto fator de influência do produto das suas 

aprendizagens. Esta é pois, uma experiência de caso único que tem como objetivo testar 

o efeito de uma intervenção propositadamente desenhada para este nível académico, nas 

abordagens à escrita, ou seja, na motivação e nas estratégias de escrita (i.e. nas 

abordagens pessoais à escrita) e na qualidade da aprendizagem da participante. Será que 

este tipo de intervenção consegue conduzir a participante à prática de uma abordagem 
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de profundidade à escrita e à aprendizagem? O recurso à metodologia de caso único 

permite uma observação longitudinal dos resultados revelados pela participante.  

 

 Abordagens à aprendizagem 

 

 A aprendizagem consiste num processo de aquisição de conhecimentos que 

origina uma alteração comportamental e é influenciada quer por fatores idiossincráticos, 

tais como personalidade, motivação, estratégias e nível de consciência pessoal (Duarte, 

2006) quer por fatores, tais como a natureza da tarefa, postura e métodos de ensino 

adotados pelo professor, o interesse despoletado pelas próprias matérias ou os métodos 

de avaliação (Biggs, 1999; Donnison & Edwards, 2012; Duarte, 2002). Os modelos de 

Biggs (1987, 1999) e Entwistle (2000) são esclarecedores no que se refere à influência 

que estes fatores exercem sobre o processo de aprendizagem e nos resultados 

provenientes da aprendizagem praticada como, por exemplo, as classificações 

académicas, o tipo de práticas, o nível de conhecimento alcançado e o nível de 

compreensão e motivação face à aprendizagem.  

 Neste sentido, a investigação tem vindo pois a debruçar-se sobre a “Abordagem 

à Aprendizagem” enquanto processo que influencia os resultados da aprendizagem, e 

caracteriza a forma como os estudantes aprendem (Duarte, 2002; Entwistle, 2000; 

Gordon & Debus, 2002; Marton & Saljo,1984). Observa-se pois, que o nível de 

profundidade de aprendizagem praticado na realização de uma tarefa é determinado, 

pela motivação (instrumental, intrínseca ou de realização) face ao tipo de tarefa, por 

fatores afetivos, nomeadamente níveis de ansiedade e de apreensão face à avaliação 

académica e pelas estratégias de aprendizagem de superfície, de profundidade ou de 
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organização) adotadas pelo estudante (Duarte, 2000). É no entanto, nas componentes da 

motivação e das estratégias de aprendizagem que reside a “abordagem à aprendizagem” 

(Duarte, 2002; Duarte 2007; Zhang & Stenberg, 2000 ).  

 A perspetiva de “Abordagens à Aprendizagem”, tem vindo a revelar-se um 

poderoso recurso para a modelação da aprendizagem dos alunos e para a melhoria do 

seu produto de aprendizagem (Duff, Boyle, & Dunleavy , 2002; Menderes, 2008). 

  A investigação que tem sido realizada nesta área destaca pois, três níveis de 

Abordagens à Aprendizagem: Abordagem de Superfície, Abordagem de Profundidade 

(Marton & Saljo, 1976) e Abordagem de Sucesso ou Estratégica ( Biggs & Tang, 2007). 

 A Abordagem de superfície à aprendizagem caracteriza-se pela apreensão do 

conhecimento com esforço mínimo, através da memorização e reprodução da 

informação, em que o objetivo do estudante se centra no cumprimento dos parâmetros 

mínimos exigidos para evitar o insucesso (Duarte, 2002; 2006). Neste caso o tratamento 

da informação é realizado de forma fragmentada, sem procedimentos organizados e sem 

relação com outras matérias, e não reflete qualquer estratégia ou definição de objetivos 

a alcançar (Burton et al., 2009; Entwistle & Peterson, 2004)), sugerindo uma motivação 

extrínseca e instrumental, na medida em que há uma perceção da tarefa como 

desinteressante e impositiva, constituindo a possibilidade de fracasso, a única 

preocupação. Esta abordagem está também relacionada com uma estratégia de 

superfície, uma vez que se baseia na mera recolha e reprodução da informação e reflete 

uma ausência de integração e relação do conhecimento com outras matérias aprendidas 

(Duarte, 2002). A abordagem de superfície é assim, considerada inadequada para 

aprender, uma vez que os elementos de certa tarefa são retidos apenas pela 

memorização, não se observando a sua integração holística (Burton et al., 2009). Neste 



Faculdade de Psicologia 

Universidade de Lisboa 
Dissertação de Mestrado Integrado – Secção de Psicologia da Educação e da Orientação 

Uma Intervenção na Abordagem à Escrita - Impacto na Qualidade da Aprendizagem 

Edite Moita*2013 

 

  

7 
 

caso o aprendente encara a tarefa como algo exterior a si próprio (Menderes 2008) o que 

não possibilita a sua orientação para uma reflexão e compreensão pessoal sobre a sua 

experiência pessoal de aprendizagem (Tiwari et al., 2006; Duarte, 2012).  

 A abordagem de profundidade, pelo contrário, envolve a compreensão e 

integração holística das matérias e é adotada por estudantes que demonstram uma 

reflexão critica sobre as matérias académicas, que relacionam as ideias com 

experiências e conhecimentos anteriores, que argumentam logicamente os seus pontos 

de vista e relacionam os factos com as suas conclusões pessoais, possibilitando a 

emergência de novos conhecimentos (Menderes, 2008; Duarte, 2002). Neste caso a 

tarefa é encarada numa perspetiva de procura de prazer e significado, com atenção à 

extração de ideias principais (temas e princípios) e ao seu aprofundamento com recurso 

a evidências e à aplicação dos conhecimentos adquiridos a outros contextos (Donnison 

& Edwards, 2012). Este tipo de abordagem implica uma motivação intrínseca, na 

medida em que o aluno se envolve ativamente com o processo de aprendizagem e que o 

encara como uma mais-valia para o seu desenvolvimento pessoal, que incorpora muitas 

vezes a alteração das suas perceções, de práticas de aprendizagem e também de crenças 

epistemológicas (Wingate, 2007). Neste caso o estudante encara a aprendizagem como 

fator de valorização intelectual e pessoal, não tendo como objetivo qualquer recompensa 

exterior. Esta é uma abordagem que tem vindo a ser consensualmente defendida por 

vários autores, como a mais apropriada para os estudantes, uma vez que o prazer pela 

tarefa de aprendizagem, lhes proporciona uma compreensão dos factos, e a aplicação do 

conhecimento à prática do mundo real (Menderes, 2008). Tem vindo também a ser 

comprovado pela investigação que os estudantes com maior sucesso académico tendem 
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a utilizar uma abordagem de profundidade à aprendizagem (Tiwari et al.,2006; Gijbels 

et al., 2005). 

 Por último, a abordagem estratégica ou de sucesso à aprendizagem (Biggs & 

Tang, 2007), consiste numa organização do estudo que permita a obtenção de resultados 

académicos elevados e a estabilidade emocional dos alunos, num contexto académico de 

maior competição (Burton et al., 2009; Duarte, 2002). Esta abordagem caracteriza-se 

pelo estudo organizado, uma adequada gestão de tempo e uma monitorização da 

eficácia e nível motivacional que conduza ao sucesso académico. Tal como na 

abordagem de superfície, também neste caso está envolvida uma motivação extrínseca, 

mas que está sobretudo orientada para a obtenção de resultados académicos elevados, 

sem ter em linha de conta o interesse da tarefa. Esta é pois uma abordagem que parece 

relacionar-se mais com o contexto de aprendizagem do que com os conteúdos 

disciplinares, em que é dada especial atenção aos critérios de avaliação e à criação de 

uma imagem positiva do estudante perante os seus professores (Duarte, 2002). 

 Vários estudos foram já realizados no âmbito da intervenção nas “abordagens à 

aprendizagem”, nomeadamente abordagens para exames (Rodeia, 2010), abordagens à 

leitura (Roda, 2012; Trincão, 2011), abordagens nas aulas (Morais, 2011), que 

reforçam a perspetiva de que os resultados académicos dos estudantes podem ser 

influenciados pelo tipo de abordagens à aprendizagem que praticam (Tiwari et al., 

2006). A investigação que tem vindo a ser realizada nas “abordagens à aprendizagem”, 

tem sido consensual quanto à ideia de que a qualidade do produto de aprendizagem, 

face a diferentes tarefas, pode variar de acordo com o tipo de abordagem utilizada. 

 

 



Faculdade de Psicologia 

Universidade de Lisboa 
Dissertação de Mestrado Integrado – Secção de Psicologia da Educação e da Orientação 

Uma Intervenção na Abordagem à Escrita - Impacto na Qualidade da Aprendizagem 

Edite Moita*2013 

 

  

9 
 

 Abordagens à escrita 

 

As abordagens à aprendizagem, enquanto processos que incorporam a relação entre o 

estudante e a tarefa, poderão aplicar-se à tarefa da escrita. Como citado por Dulce 

Gonçalves “Escrever, compor um texto, constitui uma tarefa cognitivamente complexa, 

que mobiliza um amplo conjunto de processos e estratégias de natureza cognitiva e 

metacognitiva, em interação com fatores afetivos e motivacionais.” Sendo a escrita uma 

forma de elaborar e integrar informações e conhecimentos, apresenta enormes 

benefícios no que se refere a uma melhor aprendizagem (Gonçalves, 1992). A tarefa da 

escrita implica pois, um planeamento da expressão de um conjunto de ideias e a revisão 

do conteúdo escrito com vista ao seu aperfeiçoamento, que ocorrem também sob o 

domínio de diferentes abordagens (Duarte, 2012).  

 A aprendizagem através da escrita proporciona uma reflexão sobre o 

conhecimento em si próprio, pela dinâmica associada aos processos de redação e 

revisão (Ellis, Taylor & Drury, 2005) que exibe em si mesmo um potencial de análise e 

de expressão de ideias pessoais (Duarte, 2012). Pode-se depreender que o processo de 

revisão implica uma compreensão das matérias de escrita, para que seja possível a 

reflexão sobre o seu nível de correspondência aos objetivos pré estabelecidos. 

 A investigação tem revelado que os modelos cognitivos da composição escrita, 

se baseiam numa orientação para objetivos (Hayes & Flower, 1986) e consistem em 

processos dinâmicos, que pela sua natureza, parecem não permitir o estabelecimento de 

delimitações entre si. Embora a literatura aponte vários modelos, parece ser consensual 

que a estrutura de uma tarefa de escrita envolve três processos: planeamento, redação e 

revisão (Hays & Flower, 1986; Scardamalia & Bereiter, 1986).  



Faculdade de Psicologia 

Universidade de Lisboa 
Dissertação de Mestrado Integrado – Secção de Psicologia da Educação e da Orientação 

Uma Intervenção na Abordagem à Escrita - Impacto na Qualidade da Aprendizagem 

Edite Moita*2013 

 

  

10 
 

 Enquanto tarefa de aprendizagem, também a escrita ocorre sob diferentes 

abordagens (Hounsell 1984,1997, citado por Ellis, 2004), a profunda que contempla a 

apreensão de significado, sendo a tarefa encarada como argumento e compromisso 

proactivo face à aprendizagem, a de superfície que se limita a uma reprodução de 

informação (Duarte, 2012; Hounsell 1984,1997, citado por Ellis, 2004) e a de 

organização, que envolve uma orientação para classificações académicas elevadas, e o 

seu ajustamento ao estilo de avaliação e expetativas dos educadores (Duarte, 2012). 

 A abordagem de superfície à escrita pretende sobretudo evitar o insucesso, e 

concebe o exercício dos processos da escrita (planeamento, redação e revisão) de forma 

abreviada e rígida. Esta é uma abordagem orientada para a produção de discurso, que se 

limita à consulta de fontes de informação, sem atender ao significado do conhecimento 

e à veiculação de uma mensagem com perspetiva pessoal. Nesta caso a tarefa de escrita 

é encarada como meio de reprodução de ideias retiradas de um conjunto de fontes de 

informação. (Duarte, 2012; Hounsell 1997, citado por Ellis, 2004). 

 Já a abordagem de profundidade à escrita, pelo contrário, caracteriza-se pela 

utilização da experiência da escrita como processo de procura de atualização e de 

comprometimento pessoal relativamente ao conhecimento e à compreensão do seu 

significado (Hounsell 1997, citado por Ellis, 2004). Esta é, pois, uma abordagem que 

compreende um sentimento de satisfação e de envolvimento com a tarefa, estando o seu 

planeamento alicerçado na consulta alargada de fontes de informação, no conjunto de 

ideias a exprimir e na preocupação com a expressão de uma visão pessoal sobre o tema. 

A redação do texto é então realizada com base na informação proveniente das fontes de 

consulta em conjunto com diferentes conhecimentos pessoais, sendo organizada na 

perspetiva de uma atribuição de sentido ao novo conteúdo produzido. Na revisão do 
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texto escrito, é dedicada especial atenção às ideias expressas sobre o tema e ao seu 

significado tendo em conta os objetivos da tarefa (Duarte, 2012). 

 Na abordagem de organização à escrita está implícita uma orientação para as 

classificações académicas elevadas. Neste caso o planeamento compreende o recurso a 

fontes de informação, mas com especial enfase nos tópicos fundamentais sendo a 

redação ajustada aos critérios de avaliação e expetativas do avaliador (Duarte, 2012). 

 A investigação nesta área tem vindo a demonstrar que os estudantes do ensino 

superior utilizam quer uma abordagem de superfície, quer uma abordagem de 

profundidade à escrita, dependendo da forma como estes se relacionam com a tarefa 

(Biggs, 1988a). As abordagens identificadas por Biggs (1988a) distinguem-se entre si 

pela intenção e pelo nível de planeamento de escrita. Assim, um texto escrito que reflete 

uma abordagem de superfície, pode ter como objetivo principal a finalização da tarefa, 

que é encarada pelo estudante como imposição e tende a caracterizar-se pela listagem 

discreta e pobre dos factos em análise, podendo revelar pouca reflexão e originalidade, 

o que tende a resultar num conteúdo de baixo nível de abstração. A abordagem de 

profundidade à escrita, é característica de textos que revelam entusiamo e envolvimento 

pessoal no seu processo, bem como o desenvolvimento e integração de pontos de vista, 

suportados por evidências e reflexão crítica pessoal, sobre determinada matéria. 

 De facto, a influência da perceção pessoal que os estudantes possuem sobre a 

tarefa da escrita, que envolve o seu autoconceito relativamente à tarefa e as suas crenças 

acerca da utilidade da tarefa de composição escrita, tem vindo a assumir um papel 

critico no âmbito da abordagem de superfície e de profundidade, associando cada vez 

mais este paradigma à composição escrita. Esta relação do aluno com a tarefa de escrita, 

promove o fator motivacional para a adoção de uma abordagem mais elaborativa, que se 
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relaciona com uma maior sensibilidade e identificação do aprendente relativamente à 

escrita (Lavelle1 & Zuercher, 2001).  

 O estudo de Duarte (1992), evidencia também uma relação positiva entre a 

estratégia de profundidade e uma qualidade superior do produto da escrita em todas as 

suas dimensões definidas (organização, interpretação, abstração, utilização da 

informação e impressão geral). Por outro lado a noção de estratégia superficial e de 

estratégia profunda, apresentou uma relação com a perceção que os estudantes possuíam 

sobre os procedimentos que adotavam na escrita, confirmando assim a pertinência da 

aplicação da conceção de “abordagens à aprendizagem”, ao domínio do ensaio escrito 

de trabalhos académicos. 

 Embora os estudantes universitários possam recorrer a estas abordagens, em 

diferentes tarefas, tais como escrita, estudo, leitura e nas aulas, é o texto escrito que 

parece apresentar-se como uma das tarefa mais apropriadas para aprender, praticar e 

demonstrar um nível mais profundo de aprendizagem e de competências de 

comunicação.  

  

 Qualidade da aprendizagem e sua medida 

 

 O percurso curricular representa uma extensa fonte de aprendizagens, cujo grau 

de qualidade parece estar dependente das diferentes abordagens às tarefas utilizadas 

pelos estudantes. Como tem vindo a ser referido, a investigação tem mostrado consenso 

quanto à interferência destas abordagens nos resultados académicas dos estudantes. 
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 Embora se saiba que a qualidade da aprendizagem resultante destas abordagens 

se relaciona com um conjunto de fatores que podem ser, quer de âmbito pessoal, quer 

contextual, as classificações académicas mais elevadas tendem a associar-se à utilização 

das abordagens profunda e de sucesso, e a abordagem de superfície parece estar mais 

relacionada com uma performance académica inferior (Duarte, 2002; Donnison & 

Edwards, 2012; Gijbels, Dochy, Van den Bossche & Segers, 2005).  

 Em contextos universitários, especialmente os de alunos do 1º ano, parece haver 

uma tendência para a prática de uma abordagem de superfície à aprendizagem 

(Donnison & Edwards, 2012) mas no que se refere às necessidades de aprendizagem 

destes alunos, a literatura tende a defender o recurso a uma abordagem profunda, (Biggs 

& Tang, 2007, Duarte, 2006), que se manifeste através de uma atitude proactiva e de 

profundidade face ao conhecimento, e que naturalmente, irá resultar numa performance 

académica superior (Duarte, 2002; Donnison & Edwards, 2012; Gijbels, Dochy, Van 

den Bossche & Segers, 2005). 

 Na verdade, parece que cada uma das abordagens aqui referidas, tende a 

influenciar a qualidade do produto da aprendizagem dos estudantes universitários, 

quanto aos seus níveis de compreensão do conhecimento e na originalidade da 

exposição (Duarte, 2002). De facto a investigação apoia uma relação positiva entre a 

abordagem de profundidade e um nível mais elevado de compreensão e de abstração, 

que proporcionam um discurso integrado, relacional e com generalização a diversos 

domínios. Já a abordagem de “superfície”, é associada a uma fraca compreensão de 

conteúdos, que resulta num discurso fragmentado, sem possibilidade de relacionar 

informação (Duarte, 2002; Donnison & Edwards, 2012; Gijbels, Dochy, Van den 

Bossche & Segers, 2005).   
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 Poderemos então depreender, que estas diversas abordagens proporcionam 

diferentes níveis de complexidade estrutural do produto de aprendizagem (Duarte, 

2002) já que são elas que influenciam o grau de “sofisticação” na aquisição do 

conhecimento que, por sua vez, se traduz no grau de “riqueza” da sua exposição. 

 Como se pode verificar, a investigação em Psicologia Educacional continua a 

associar o sucesso académico à adoção de abordagens profundas às tarefas e a 

desvalorizar o recurso a abordagens de superfície no que diz respeito ao processo de 

aprendizagem (Duarte, 2012; Hounsell 1997, citado por Ellis, 2004). 

 Tendo em conta que as diferenças individuais que caraterizam os estudantes 

universitários os conduzem à adoção de diferentes abordagens à aprendizagem, que 

muitas vezes não correspondem às exigências académicas, a prática de iniciativas e 

intervenções educacionais que favorecessem a sua consciência e capacidades, no que 

diz respeito à adoção das estratégias mais apropriadas a cada uma das diferentes tarefas 

académicas, poderia beneficiar o seu desempenho (Entwistle, &  Ramsden,1982). 

 Esta questão conduz-nos pois à necessidade da realização de uma avaliação 

qualitativa da aprendizagem dos estudantes, que de acordo com a formulação de Biggs 

& Collis (1982), consiste na análise e avaliação do nível da complexidade estrutural do 

seu produto, através da atribuição de diferentes níveis de classificação. Esta Taxonomia 

SOLO (Structured of the Observed Learning Outcomes) (Biggs & Collis, 1982; Tsui, 

Chan & Hong, 2002; Duarte, 2012; Munowenyu, 2007; Rodeia, 2010; Roda, 2012), foi 

assim desenhada propositadamente para avaliar a qualidade do produto da 

aprendizagem, através da análise da qualidade de respostas a questões sobre temas 

estudados e apresenta cinco níveis (1 a 5). Os critérios subjacentes à caraterização de 

cada nível estão apoiados na teoria Piagetiana do Desenvolvimento Cognitivo e nos 
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seus respetivos estádios, e são concretizados através do paralelismo entre as 

competências típicas adquiridas em cada um destes estádios de desenvolvimento (desde 

o pensamento concreto ao abstrato) e cada um dos cinco niveis considerados nesta 

escala.  

 Esta classificação das respostas dos estudantes a questões sobre determinado 

tema através da taxonomia SOLO, tem também associado a cada nível, as dimensões de 

capacidade de memória de trabalho, capacidade de inter-relação pergunta resposta, a 

consistência da resposta e a estrutura da resposta. Assim, e seguindo a mesma hierarquia 

ascendente, o período Pre Operational corresponde ao Nível 1 (Complexidade Pré - 

estrutural), em que as respostas refletem uma abordagem incorreta sobre tarefa e a não 

compreensão do assunto pelo aluno. O Nível 2 (Complexidade Uni-estrutural), é 

associado ao estádio Early Concrete, e carateriza-se pela apreensão de alguns aspetos 

relacionados com o tema mas que são tratados de forma isolada, culminando numa 

conclusão inconsistente. O Nível 3 (Complexidade Multi–estrutural), associado ao 

estádio Middle Concrete ocorre quando se observa a compreensão de vários assuntos 

sobre um texto mas que são tratados de forma isolada. O Nível 4 (Complexidade 

Relacional), relacionado com o estádio Concrete Generalization, corresponde à 

integração dos vários aspetos referidos no texto num sistema global e coerente, em que 

se pode observar o contributo de cada parte para o sentido global do discurso, sem 

ocorrência de afirmações inconsistentes. Por último, o Nível 5 (Complexidade Abstrata) 

associado ao estádio Formal Operations, corresponde à reconceptualização da 

informação integrada num nível mais elevado de abstração, o que permite uma 

generalização a outros domínios do conhecimento (Biggs & Collis, 1982; Duarte, 2012; 

Munowenyu, 2007; Rodeia, 2010; Roda, 2012). 
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 Esta taxonomia prevê ainda a existência de níveis intermédios entre cada um 

destes níveis principais, que possibilitam a classificação de respostas com maior 

qualidade do que as do nível anterior e com uma qualidade que se aproxima do nível 

seguinte, proporcionando uma maior precisão na classificação (Biggs & Collis, 1982). 

 Deste modo, é assim possível avaliar a qualidade das respostas e determinar o 

grau de compreensão do conhecimento cognitivo e afetivo, bem como da sua 

transferência para outras áreas. Esta taxonomia constitui então uma base de análise para 

a distinção de respostas com diferentes níveis de qualidade estrutural. 

 

 Intervenção nas abordagens à aprendizagem e na escrita 

 

 A investigação tem evidenciado que o resultado da aprendizagem é influenciado 

por fatores cognitivos, afetivos e interpessoais. No entanto, os processos a que cada 

aluno recorre para a aquisição desta aprendizagem, em cada uma das suas diferentes 

tarefas, são também determinantes para este resultado (Duarte, 2012). 

 Nesse caso, as abordagens utilizadas pelos alunos na realização de cada uma das 

tarefas escolares, serão fatores que tendem a influenciar os seus resultados académicos 

(Tiware et al., 2006; Duarte, 2002, 2012) defendendo em geral a literatura, que uma 

abordagem de profundidade à tarefa, se relaciona com uma também maior qualidade da 

aprendizagem e com resultados académicos mais elevados (Duarte, 2002; Donnison & 

Edwards, 2012; Gijbels, Dochy, Van den Bossche & Segers, 2005).  

 As intervenções nas abordagens à aprendizagem, enquanto meios através dos 

quais os estudantes são conduzidos à reflexão acerca dos seus objetivos de 
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aprendizagem face às suas diversas tarefas académicas (e.g. conhecimento relacional, 

resultados académicos) e à sua consciencialização acerca da adoção das estratégias mais 

adequados para o alcance destes objetivos, numa perspetiva metacognitiva de “ aprender 

a aprender” (Duarte, 2002; Papinczak, Groves & Haynes, 2008; Wingate, 2007) 

contribuem invariavelmente para uma melhor perceção dos benefícios associados à 

adoção de uma estratégia de profundidade e de organização em detrimento de uma 

abordagem de superfície (Duarte, 2002; Menderes, 2008, Roda, 2012, Rodeia, 

2010;Rosário et al.,2010). No caso dos estudantes do 1º ano do ensino superior, a 

compreensão das vantagens associadas a uma abordagem de profundidade, proporciona-

lhes não apenas a atribuição de um significado à sua aprendizagem, mas também uma 

perceção positiva acerca dos benefícios associadas à intervenção, valorizando neste caso 

a sua eficácia, enquanto estratégia pedagógica (Donnison & Edwards 2012).  

 Frequentemente se tem observado nos estudantes do 1º ano do ensino superior a 

manifestação de dificuldades na adaptação à sua nova realidade académica. Na verdade, 

e como tem vindo a ser exposto, os seus hábitos, conceções e abordagens à 

aprendizagem, não se coadunam muitas vezes com as exigências deste novo contexto. 

Esta é assim, uma das causas geradoras de ansiedade e de um produto de aprendizagem, 

que se mostra manifestamente insuficiente para o alcance dos resultados académicos 

desejados (Rosario et al., 2010) pois como já vimos, as abordagens à aprendizagem 

utilizadas por estes estudantes não proporcionam muitas vezes a sua compreensão das 

matérias estudadas.  

 A investigação em Psicologia Educacional tem sido consensual quanto à 

associação entre uma abordagem de superfície à aprendizagem e os baixos resultados 

académicos destes estudantes, assim como uma relação positiva entre as abordagens de 
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profundidade e de sucesso e resultados académicos superiores. (Duarte, 2002; Donnison 

& Edwards, 2012). Por outro lado existem também evidências sobre a utilidade da 

intervenção na modelagem e consciência metacognitiva das abordagens que os jovens 

estudantes do ensino superior utilizam na aprendizagem, bem como de abordagens 

alternativas, face às suas diversas tarefas académicas (Duarte, 2002, 2006; Menderes, 

2008, Roda, 2012, Rodeia, 2010;Rosário et al.,2010).  

 A escrita, tem vindo a ser considerada pela investigação nas áreas de psicologia 

cognitiva e educacional como tarefa que exibe um recurso com enormes vantagens no 

campo da aprendizagem, não só enquanto expressão escrita do conhecimento académico 

(organização de apontamentos, resumos de matérias), mas também enquanto 

clarificação e expressão de ideias sobre o próprio conhecimento, por meio de uma 

reflexão e revisão do material escrito que está implícito no processo de escrita (Duarte, 

1992,2012; Gonçalves, 1992;Wolf, 2010). 

 Vários estudos realizados com estudantes do 1º ano do ensino superior têm 

demonstrado também que as intervenções nas abordagens à escrita em diversas áreas, se 

podem relacionar com uma melhor compreensão do produto da aprendizagem 

académica (Ellis, 2004; Ellis, Taylor & Drury, 2005; Lv & Chen, 2010), representando 

desta forma, a escrita, um veículo para a geração de conhecimentos e melhor 

compreensão das matérias académicas ( Ellis,Taylor & Drury, 2006; Gonçalves, 1992; 

Lavelle.& Zuercher (2001) e portanto, para uma melhor qualidade da aprendizagem. 

 O facto de o envolvimento com a tarefa da escrita estar associado à capacidade 

de gestão de um complexo conjunto de fatores motivacionais, que consideram a 

capacidade de auto - monitorização, auto - avaliação e autorreflexão sobre o processo de 
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escrita, sugere uma intervenção não apenas ao nível da metacognição, com o objetivo de 

consciencializar os estudantes sobre a forma como abordam a escrita e alternativas 

possíveis, mas também ao nível cognitivo das próprias estratégias de escrita que 

envolvem o seu planeamento, redação e revisão, e exigem competências ao nível da 

linguagem, literacia, criação e gestão do documento e de pensamento critico e reflexivo 

(Duarte, 2002; Graham, Harris & MacArthur, 2006; LV & Chen, 2010). No que diz 

respeito à intervenção nas estratégias cognitivas, a modelagem, processo estudado por 

Bandura (1986) no âmbito da teoria da aprendizagem social, apresenta-se como técnica 

adequada, na medida em que incide na demonstração e instrução sobre o 

comportamento desejado, que posteriormente é praticado pelo aluno e que envolve um 

retorno avaliativo por parte do educador (Graham, Harris & MacArthur, 2006; LV & 

Chen, 2010). O educador tem assim, um papel fundamental na implementação do 

processo de intervenção no que diz respeito à criação dos procedimentos e materiais 

adequados às características pessoais e contextuais do aluno (Duarte, 2002; Wolf, 

2010). 

 A presente experiência de caso único, tem pois como objetivo, testar o impacto 

de uma intervenção na abordagem à escrita de uma estudante do 1º ano do Ensino 

Superior, para testar a hipótese de que a adoção de uma abordagem de profundidade e 

de organização à escrita poderá contribuir para aumentar a qualidade do seu produto da 

aprendizagem. O que se pretende é testar o efeito de uma intervenção no processo de 

escrita, baseada na metacognição e na modelagem, na qualidade da aprendizagem desta 

aluna. 
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 O presente estudo de caso único, tem como objetivo testar o impacto de uma 

intervenção na abordagem à escrita de uma estudante do 1º ano do Ensino Superior, 

tendo sido orientado pela testagem das hipóteses: 

 - Esta intervenção contribui para aumentar a qualidade do produto de 

aprendizagem da participante (i.e. a sua complexidade estrutural); 

 - Esta a intervenção contribui para reduzir a abordagem de superfície à escrita da 

participante;  

 - Esta intervenção contribui para aumentar a abordagem de profundidade e de 

organização à escrita da participante. 

 

Método 

 

 A participante selecionada para esta experiência de caso único (Christensen, 

1980), foi uma aluna típica do 1º ano, a quem foi atribuído o nome fictício Joana, com 

dezoito anos de idade e que frequentava o Ensino Superior. Segundo o que afirmou, 

retirámos indícios de que praticava uma abordagem próxima da de superfície à escrita, 

uma vez que não tinha como preocupação a elaboração de um discurso escrito que 

contemplasse um planeamento prévio e uma reflexão ou opinião sobre o tema em 

análise.  

 Em reunião informal, na qual se procedeu à apresentação do estudo e à 

explicação das tarefas e do tempo envolvidos na sua realização, esta aluna confirmou a 

sua disponibilidade e interesse para participar nesta experiência de caso único, bem 

como a inexistência de eventos exteriores à intervenção, que pudessem influenciar os 
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seus resultados. Nesta reunião foi ainda delineado um primeiro esboço da 

calendarização das sessões em função das necessidades do estudo e da disponibilidade 

da participante, procedendo-se também à marcação da data da primeira entrevista. 

 A primeira entrevista, focou-se na formalização do envolvimento da participante 

nesta experiência de caso único e na recolha de dados demográficos, relativos à sua 

caracterização pessoal e contextual (localização, família, habitacional), bem como do 

tipo de interação que tem com os mesmos. A recolha destes dados foi realizada de 

acordo com a metodologia de Estudo de Caso.  

 A Joana (nome fictício) é uma jovem de dezoito anos, estudante do primeiro ano 

do ensino universitário, tem uma irmã, e vive com a sua mãe que é solicitadora e 

licenciada e o seu padrasto. Esta jovem passa também bastante do seu tempo com o seu 

pai, que é contabilista e está desempregado. Apesar de separados a Joana afirma que 

tem uma boa relação com os seus pais, com os quais se sente segura e apoiada (“…são 

eles o meu maior suporte, e sei que farão tudo por mim…”), e com a irmã diz manter 

uma relação muito amiga (“…apesar de já ter saído de casa, é ela a minha maior 

confidente…”). Afirmou que esta família lhe transmite um enorme “valor” quanto ao 

tempo que passam juntos e à sua proximidade, mas que também sempre a orientou para 

a sua autonomia (… sou eu que faço a gestão da minha mesada desde 8º ano”), para a 

importância da poupança financeira, para a recusa da futilidade que associam ao 

materialismo e para valores tais como, honestidade, sinceridade e adequação de 

comportamentos à vida em sociedade. 

 Relativamente à sua vida social, a jovem refere ter muitos amigos, (“…sei que 

são poucos os verdadeiros…mas nestes posso confiar e apoiar-me…são francos 
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comigo, apontam-me defeitos e qualidades e dizem-me quando faço algo errado”) e 

gostar de conviver em passeios, idas ao cinema, em concertos, na praia e em almoços. 

Afirmou também que de forma geral não é preconceituosa e que não encara 

negativamente as características culturais ou físicas de qualquer raça, contudo diz que 

lhe seria muito difícil conviver com árabes ( “…porque são pessoas fechadas com 

hábitos antiquados, com pouca higiene e fundamentalistas”). 

 O percurso escolar da participante ocorreu sem retenções, tendo sido sempre boa 

aluna (“…também tinha notas 3, mas tinha mais 4”) e durante este percurso nunca teve 

nenhuma doença grave, não consumiu álcool (“…ainda hoje não gosto do sabor”), nem 

drogas. Recordou, entretanto, um momento especial que passou na escola, quando na 

passagem do 9º para o 10º ano, a turma se separou para diferentes escolas, o professor 

de português, com quem tinham grande afinidade, deu a última aula na rua e trocaram 

prendas, (“…foi uma despedida muito emotiva, nunca me vou esquecer”).  

 Após a conclusão do 12º ano, a Joana ingressou no Mestrado Integrado em 

Psicologia, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, onde estava ainda 

em fase de adaptação na altura em foi iniciado este estudo. Embora considere que se 

ajusta facilmente a novas situações, principalmente quando o faz pela sua própria 

vontade, (… quando as mudanças são impostas pelos meus pais, é mais difícil adaptar-

me…faço-o contrariada), o seu novo contexto escolar no ensino superior é muito 

diferente daquilo a que estava habituada, (“…é mais difícil e mais exigente…passei de 

um método em que os professores me orientavam e me diziam quais as matérias a 

estudar e o que tinha que fazer, para uma realidade em que sou eu que tenho que fazer 

isso). Quanto ao curso que frequenta (Psicologia), este foi a sua primeira opção, e a 

mesma deveu-se à sua curiosidade pelo estudo dos comportamentos e pela sua origem. 
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Gosta muito das áreas da aprendizagem, do desenvolvimento e da neuropsicologia. O 

que motiva a Joana para a aprendizagem é a aquisição de conhecimentos para alcançar 

notas que lhe permitam passar de ano, o acesso a um maior conhecimento, poder 

exercer a profissão de que gosta e alcançar estabilidade financeira na sua vida, (…a 

aprendizagem ajuda a uma compreensão mais profunda do mundo que nos rodeia … 

aquele em que vivemos). 

 No que diz respeito à forma como realiza trabalhos escritos, sendo esta a 

variável sobre a qual recaiu a intervenção, esta jovem referiu que não era seu hábito 

executar um planeamento quando tinha que produzir um texto escrito subordinado a 

determinado tema (…organizo por alto algumas ideias na minha cabeça) e nem sempre 

realiza a pesquisa bibliográfica necessária para o seu enriquecimento, apoiando-se 

sobretudo no material fornecido nas aulas pelos professores (…o meu processo de 

escrita é algo instintivo, e sinto que por vezes, leva a uma desorganização). Também 

diz que no seu processo de escrita não se orienta muito para a transmissão de mensagens 

e para a expressão de pontos de vista pessoais porque não se sente suficientemente 

sustentada em termos de conhecimentos para o fazer e, tendo por isso receio de emitir 

juízos incorretos. A Joana afirmou também que, embora desenvolva os tópicos 

correspondentes ao tema não os relaciona com outros conhecimentos e não toma em 

consideração as possíveis expectativas do educador sobre o texto escrito e dos seus 

possíveis critérios de correção. No que respeita à revisão dos seus produtos escritos, as 

questões formais relativas à ortografia e gramática são a sua principal preocupação.  

 O estudo que se apresenta, é pois uma experiência de caso único e foi realizado 

em conformidade com o Programa Aprender Melhor (Duarte, 2012), considerando o 

módulo “Abordagens à Escrita”. Foram assim, consideradas duas variáveis dependentes 
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(a qualidade da aprendizagem e a abordagem à escrita) e uma variável independente (a 

intervenção propositadamente desenhada, nas abordagens à escrita, i.e., na motivação e 

nas estratégias de escrita). Quanto à avaliação da variável dependente - qualidade da 

aprendizagem - foram considerados dois aspetos: a avaliação da complexidade 

estrutural do produto de aprendizagem e a avaliação da perceção de tal complexidade 

estrutural. Para avaliação da variável - abordagem à escrita - foi considerada a 

identificação pessoal da participante com as diferentes abordagens que pratica à escrita.  

 A avaliação da complexidade estrutural do produto de aprendizagem ocorreu em 

três etapas: pré intervenção, cujo objetivo foi registar os valores da linha de base, pós 

intervenção, que permitiu uma comparação com os resultados da linha de base e a 

análise do nível em que a intervenção influenciou as variáveis dependentes e por fim 

uma avaliação repetida da mesma variável (follow up), com um intervalo de tempo de 

cerca de um mês, cuja finalidade foi avaliar a estabilização dos resultados alcançados. 

 Esta avaliação foi concretizada através da análise das respostas escritas pela 

participante a perguntas sobre textos relativos ao programa da disciplina de História das 

Ideias, que integra o programa do 1º ano do Mestrado Integrado em Psicologia da 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Estas respostas foram avaliadas de 

acordo com a Taxonomia SOLO (ver anexo 2) criada por Biggs & Colins (1982), que 

considera uma escala com cinco níveis principais para a avaliação da Complexidade 

Estrutural do Produto da avaliação (1 a 5), correspondendo cada um deles a diferentes 

graus na qualidade das respostas, e quatro níveis intermédios (1,5; 2,5;3,5;4,5), como 

recurso para casos em que as respostas apresentem um pouco mais de qualidade do que 

as do nível anterior aproximando-se do nível seguinte.  
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 Apresenta-se de seguida a caracterização de cada um dos níveis principais que 

integram esta taxonomia: Nível 1 (complexidade pré - estrutural) - correspondente a 

respostas que não apresentam uma relação lógica com a pergunta, não respondendo à 

mesma ou apresentado informação irrelevante para a resposta, com uma conclusão 

totalmente inconsistente com a informação lida; Nível 2 (complexidade uni – estrutural) 

– correspondente a respostas relacionadas logicamente com a questão, mas que contêm 

apenas uma informação correta e relevante, apresentando uma conclusão rápida e 

inconsistente com a informação lida; Nível 3 (complexidade multi – estrutural) – 

correspondente a respostas que apresentem uma relação lógica com a questão e várias 

informações relevantes, mas que não se relacionam entre si e que apresenta uma 

conclusão rápida e não consistente com a informação lida; Nível 4 (complexidade 

relacional) – correspondente a respostas relacionadas logicamente com a questão, que 

apresenta várias informações relevantes e relacionadas entre si e que integram um 

conceito ou argumento, apresentando uma conclusão ponderada e consistente com a 

informação do texto; Nível 5 (complexidade abstrata) – correspondente a respostas 

relacionadas com a questão e com outras questões hipotéticas, com várias informações 

relevantes e relacionadas entre si, integradas num conceito e com um grau de abstração 

que permite generalização de princípios a outros domínios do conhecimento, que 

apresenta uma conclusão reflexiva. 

 Para avaliar a complexidade estrutural do produto de aprendizagem foram 

realizadas nove aplicações ao longo das três fases consideradas (pré avaliação, pós 

avaliação e follow up). Os textos utilizados foram retirados do programa da disciplina 

de História das Ideias, do 1º ano do MIP,  conforme Sebenta de Lind (2008), com o 

objetivo de expor a participante a temas cuja análise, pudesse tornar-se também útil, 
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para a sua área de estudos. A tipologia destes textos é informativa e as questões foram 

colocadas em formato aberto, para que a posterior análise da complexidade estrutural 

das respostas fosse passível de integração nos níveis de classificação da taxonomia 

SOLO, já aqui apresentada.  

 Foram utilizados para a avaliação 9 textos, dos quais 4 foram aplicados na 

avaliação inicial (pré-intervenção), com um índice médio de legibilidade (Escala In 

Flesh Fernandez Huerta) de 56,25, uma média de 297 palavras e 21 frases. Na 

avaliação que se seguiu à intervenção (pós avaliação), e sempre seguindo condições 

semelhantes de aplicação, foram também utilizados 4 textos com perfil linguístico 

idêntico aos da pré - avaliação, com um índice médio de legibilidade (Escala In Flesh 

Fernandez Huerta) de 59, 72, uma média de 303 palavras e 21 frases. Na avaliação 

repetida (follow up), o texto utilizado apresenta um índice de legibilidade (Escala In 

Flesh Fernandez Huerta) de 62,19, uma média de 309 palavras e 19 frases. No Quadro 

1 sumariza-se estas características de legibilidade dos textos utilizados nas diferentes 

etapas de avaliação. 
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Quadro 1 – Apresentação das características de legibilidade dos textos utilizados nas 

diferentes etapas de avaliação 

 

Parâmetros

Avaliação 

follow - up

Texto 1 2 3 4 Média 5 6 7 8 Média 9

Tipo de texto
i i i i i i i i i

Nº Palavras
272 297 304 316 297 307 303 294 308 303 309

Nº Frases
25 18 17 22 21 25 18 15 26 21 19

Indíce L  

Fernandez 

Huerta 57,99 54,78 57,06 55,18 56,25 55,03 55,21 61,64 66,99 59,72 62,19

Avaliação Inicial Avaliação pós-intervenção

 
 

Legenda: Títulos dos textos: 
1 – “Análise de teorias em psicologia - Análise epistemológica” 

2 – “Análise de teorias em psicologia - Análise epistemológica” 

3 – “Análise do conceito de metodologia” 

4 – “O que é uma teoria científica?” 

5 – “O referencial multidimensional para a análise de teorias em Psicologia” 

6 – “Análise de teorias em psicologia - Análise acerca da natureza do ser humano” 

7 – “Análise ao nível da pragmática, da prática e da teoria” 

8 – “Aspetos constituintes de uma teoria - Causalidade e Correlação” 

9 – “Perspetiva e Ponto de Vista” 

  

Os textos e suas respetivas respostas tipo poderão ser encontrados nos anexos 3 a 

11. Para cada texto, foram assim, construídas cinco respostas tipo, cada uma delas com 

uma complexidade estrutural correspondente a cada um dos cinco níveis da Taxonomia 

SOLO, já aqui apresentada, como meio facilitador de uma maior objetividade na 

avaliação das respostas da participante ao texto, pelos dois avaliadores.       

 A classificação do nível de complexidade estrutural das respostas que a 

participante elaborou para cada texto foi realizada por dois avaliadores independentes 

com base na adaptação da taxonomia SOLO (“Escala de Complexidade Estrutural do 

Produto da Aprendizagem”, ver anexo 2) e na comparação com as respostas tipo 

ilustrativas de cada um dos cinco níveis desta taxonomia. 
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 O número de textos utilizados em cada uma das duas fases de avaliação teve 

como referencia a obtenção de estabilidade nos resultados (i.e. geralmente: fase em que 

80-90% dos dados variam num intervalo estreito (e.g. 15%) em relação à média). 

  Para garantir um maior grau de confiança na avaliação, calculou-se o acordo 

inter - juízes. Nos casos de desacordo, os dois juízes encontraram um consenso. O grau 

de acordo inter-juizes foi calculado com base na seguinte fórmula: 

(acordos/acordos+desacordos*100). Neste caso, ocorreu desacordo superior a 0,5 de 

9%, representando um grau de confiança de cerca de 90%. 

 Quanto à avaliação da perceção da complexidade estrutural do produto de 

aprendizagem, a mesma foi realizada posteriormente à avaliação follow up, e 

compreendeu por um lado uma explicação à participante acerca da variação do produto 

da aprendizagem em função da sua qualidade em que: 1 – a qualidade é muito reduzida 

quando não aprendemos nenhuma informação relevante; 2 – a qualidade é reduzida 

quando aprendemos apenas uma informação relevante; 3 – a qualidade é mediana 

quando aprendemos várias informações relevantes, mas não relacionadas entre si; a 

qualidade é elevada quando aprendemos várias informações explicativas relevantes e 

inter- relacionadas; 5 – a qualidade é muito elevada quando aprendemos como em 4 e 

abstraímos de um princípio generalizável a outros conteúdos. Após a explicação, foi 

aplicado o “Questionário da Qualidade do Produto de Aprendizagem” (anexo 28), que 

tem como objetivo uma auto- avaliação da participante quanto à qualidade do seu 

produto de aprendizagem quando exposta a diferentes situações de aprendizagem. 

 A segunda variável dependente, que consistiu na abordagem à escrita, foi 

avaliada através do questionário de abordagens à escrita, conforme material VIX.1 do 
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P.A.M. (Duarte, 2012) “Questionário de Abordagens à Escrita” – anexos 13 (pré 

avaliação) e 25 (após a avaliação) que é constituído por um conjunto de 21 itens, que 

revelam intenções e procedimentos relativamente à produção escrita em processos de 

aprendizagem. Neste questionário é pedido que a participante situe a sua resposta de 

acordo com uma escala de Likert de 5 pontos, em que 1) significa nunca ou raramente e 

5) significa sempre ou quase sempre. Este é pois, um instrumento que mede as 

diferentes abordagens à escrita, praticadas pela participante, e consiste em três escalas 

(grupos de itens): escala 1 – Abordagem de Superfície à Escrita; escala 2 – Abordagem 

de Profundidade à Escrita; escala 3 – Abordagem de Organização à Escrita (Duarte, 

2012). 

 Posteriormente as respostas foram cotadas pela própria participante, através da 

ficha de cotação do “Questionário de Abordagens à Escrita” conforme material VIX.2 

do P.A.M, (Duarte, 2012) – ((anexo 15 (pré intervenção) e anexo 26 (após a 

intervenção)) procedendo a mesma, de seguida, à interpretação das suas respostas, de 

acordo com uma classificação por grupo, em que 1 significa “Abordagem de 

Superfície”; 2 significa “Abordagem de Profundidade” e 3 significa “Abordagem de 

Organização”, cada um deles com cinco níveis de classificação desde “muito reduzida” 

a “muito elevada”, com intervalos numéricos específicos para cada nível, que 

possibilitou à participante a interpretação dos resultados que obteve na ficha de cotação 

do “Questionário de Abordagens à Escrita” conforme material VIX.2 do P.A.A, 

(Duarte, 2012) - anexos 16 (pré intervenção) e 27 (após a intervenção), sobre o tipo de 

abordagem que utilizava na escrita. Os resultados deste questionário foram alvo de uma 

análise comparativa antes e após intervenção a ser referida no capítulo de Resultados. 
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 Quanto à variável independente, esta compreende a implementação da 

intervenção, e tem como objetivo tentar provocar uma modificação na abordagem à 

escrita e assim promover uma maior qualidade na aprendizagem. O que está em causa é 

perceber em que medida a consciência metacognitiva da abordagem que se utiliza para a 

escrita, e a modelagem e um conhecimento de abordagens alternativas à escrita, poderão 

contribuir para a adoção de uma abordagem de profundidade e organização à escrita e 

para um aumento da qualidade da aprendizagem. 

 A intervenção foi realizada com base nos materiais do Programa “Aprender 

Melhor” (Duarte, 2012), mais concretamente nos módulos VIX.1,2,3,4 e 5, sendo o 

primeiro referente ao “Questionário de Abordagem à Escrita”, o segundo a ficha de 

cotação e autoanalise da abordagem pessoal à escrita, o terceiro referente à 

exemplificação da Abordagem de Profundidade e Organização à Escrita sobre o texto “ 

Ensaio sobre a História da Conceção de Aprendizagem”, o quarto uma lista de 

verificação e o quinto uma tabela de avaliação de desempenho da mesma abordagem de 

Profundidade e Organização à Escrita.  

 No inicio da fase de intervenção, em primeira sessão, procedeu-se à aplicação do 

questionário de Abordagens à Escrita, conforme material VIX.1 do P.A.M. (Duarte, 

2012), (ver anexo 13), que tal como já atrás foi referido, teve como objetivo a auto- 

avaliação da participante sobre a sua abordagem pessoal à escrita e a sua 

consciencialização sobre as diversas abordagens à escrita alternativas. Houve ainda 

lugar para uma reflexão, também ela pessoal, sobre as razões que estariam na origem 

dos resultados obtidos no questionário.  
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 Posteriormente, passou-se à intervenção subordinada ao tema “ Aplicação da 

abordagem de Profundidade e Organização à Escrita”, com base no material VIX.3 do 

P.A.M. (Duarte, 2012), que proporcionou à participante o conhecimento e 

manuseamento de uma abordagem alternativa à escrita, através da modelagem, no 

sentido de a consciencializar sobre a possibilidade da adoção de uma abordagem de 

profundidade e organização à escrita, que poderá também contribuir para o aumento da 

sua qualidade da aprendizagem. O material em que se baseou a intervenção foca um 

exemplo da aplicação de uma abordagem de profundidade e organização à escrita a um 

trabalho escrito, subordinado ao tema “Ensaio sobre a História da Conceção da 

Aprendizagem”. Este documento conta com uma explicação detalhada das várias fases 

deste processo (Planificação, Redação e Revisão) e com a sua exemplificação prática 

através de um texto escrito. 

 Nunca perdendo de vista o respeito pelos objetivos da investigação, e tendo em 

conta as características da participante e o seu contexto académico, procedeu-se à 

repartição do conteúdo do material VIX.3 do P.A.M. (Duarte, 2012) em quatro 

atividades e a algumas alterações a nível formal, que pudessem simplificar a 

dinamização dos conteúdos, tendo em conta o tempo disponível e as condições da 

realização das sessões considerados para esta intervenção.  

 Na Atividade 1 (segunda sessão 2) – (anexo 18), apresentou-se o conceito de 

processo de escrita numa perspetiva de abordagem de profundidade e organização, e 

começaram a ser apresentadas as fases do processo de escrita: planificação da escrita e 

suas etapas, redação e revisão, e foi pedido à participante uma reflexão sobre o modo 

como planificava os seus textos escritos (anexo 18), encontrando vantagens e 

desvantagens, por comparação com a explicação anterior. Deste modo, foi 



Faculdade de Psicologia 

Universidade de Lisboa 
Dissertação de Mestrado Integrado – Secção de Psicologia da Educação e da Orientação 

Uma Intervenção na Abordagem à Escrita - Impacto na Qualidade da Aprendizagem 

Edite Moita*2013 

 

  

32 
 

proporcionado à participante o conhecimento de uma estratégia referente a uma 

abordagem de profundidade e organização à escrita, bem como a explicação da sua 

importância para a concretização de objetivos positivos, práticos e exequíveis no âmbito 

do processo de escrita. Emergiu ainda, a sua reflexão sobre o seu processo pessoal de 

escrita no que se refere à “planificação” e vantagens e desvantagens a ela associadas. A 

atividade referente à terceira intervenção - Atividade 2, (anexo 19), focou-se de forma 

geral nas diferentes etapas consideradas, concretamente, na fase da “planificação” da 

escrita: definição dos objetivos da tarefa, localização e leituras de textos, descriminação 

de possíveis partes do tema, seleção de uma estratégia de recolha de informação, 

seleção de uma estratégia de escrita, elaboração de um cronograma de trabalho, já com 

alguns exemplos sobre o tema “Ensaio Sobre a História da Conceção da 

Aprendizagem”, tendo como objetivo proporcionar à participante uma visualização 

integrada do processo, com acesso a exemplo prático. A atividade referente à quarta 

intervenção - Atividade 3 (anexo 20), recaiu ainda sobre a fase da “planificação” da 

escrita, mas desta vez com a apresentação de exemplos práticos e mais específicos sobre 

o tema já em destaque, nos pontos: 2) consulta de informação com marcação de 

prioridades; 3) esquematização de ideias, descriminação de possíveis partes do tema e 

estratégia de recolha de informação por tópicos; 4) formulação de pontos de vista 

pessoais correspondentes ao texto em tópicos. A aplicação deste exercício foi realizada 

através da exploração do significado de cada um dos pontos apresentados e da 

exposição e análise de exemplos concretos dos conteúdos presentes no material VIX.3 

do P.A.M. (Duarte, 2012), sobre o tema “Ensaio Sobre a História da Conceção da 

Aprendizagem”.  
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Por último, na quinta sessão de intervenção foi aplicado a Atividade 4 (anexo 

21), com abordagem às fases da “redação” e da “revisão”. Relativamente à “redação” 

foram focados os pontos: 5) desenvolvimento dos tópicos na forma de texto corrido; 6) 

relacionação dos tópicos com outras informações. Foi explicado à participante a 

importância de cada um dos pontos para o processo de escrita, ilustrando-os uma vez 

mais com os exemplos correspondentes ao tema “Ensaio Sobre a História da Conceção 

da Aprendizagem”. O mesmo procedimento foi adotado para a abordagem sobre a fase 

da “revisão”, em que foram abordados os pontos: 7) verificação da expressão do que se 

quer exprimir; 8) correção de ortografia, pontuação e gramática. Nesta última 

intervenção, a participante exerceu um papel ativo na escrita referente às diversas 

etapas, do texto exemplificativo através da sua cópia – anexo 21. Deste modo a 

participante teve a oportunidade de observar e de praticar os diferentes tópicos 

explicados e, assim, melhor se aperceber do seu processo de implementação.  

Esta intervenção teve como objetivo proporcionar uma participação numa 

experiência que envolve uma reflexão metacognitiva e cognitiva sobre o processo de 

escrita, integrando a experiência cognitiva e emocional que o acompanha. Pretendeu-se 

pois, criar uma interação dinâmica entre o investigador e a participante, que 

proporcionasse a explicação das características, da utilidade e da aplicação prática dos 

passos que sustentam o processo de escrita, bem como a reflexão sobre a sua 

implementação, que, simultaneamente pudesse orientar a motivação da participante para 

uma abordagem de profundidade e organização à escrita. 

 A aplicação dos procedimentos de intervenção realizou-se então em quatro 

sessões, tendo sido assegurados a inexistência da ocorrência de variáveis parasitas que 

pudessem influenciar os resultados e as condições idênticas às do primeiro momento de 
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avaliação (“linha de base”), excetuando-se o facto de, na situação da intervenção, 

estarmos perante uma intenção de provocar variação nas variáveis dependentes.  

 Após explicação e aplicação dos procedimentos de intervenção, a participante 

teve oportunidade de realizar um texto escrito referente a um trabalho académico (ver 

anexo 22), com recurso à lista de verificação correspondente ao material VIX.4 (anexo 

23) do P.A.M. (Duarte, 2012) –, que enumera os vários passos subjacentes a cada uma 

das fases de escrita, e que permite a confirmação da sua implementação.  

 O produto deste trabalho prático foi apresentado numa sexta sessão, em que a 

participante procedeu também à avaliação do seu desempenho numa abordagem de 

profundidade e organização à escrita, com base no material VIX.5 (anexo 24), que 

consiste numa tabela de avaliação de desempenho desta variável, sobre a qual a 

intervenção agiu diretamente, constituída por 10 itens correspondentes às várias etapas 

de uma Abordagem de Profundidade e Organização à Escrita. A participante situou a 

sua resposta de acordo com uma escala de Likert de 5 pontos, em que 1) significa menos 

eficácia e 5) mais eficácia – anexo 24.  

 Após este período dedicado à intervenção e à realização prática de um texto 

escrito, foi novamente aplicado o “Questionário de Abordagens à Escrita”- (anexo 25), 

para que fosse possível proceder a uma análise comparativa dos resultados antes e após 

a intervenção. 

 Posteriormente, iniciou-se nova etapa de avaliação da complexidade estrutural 

do produto de aprendizagem (avaliação pós intervenção), que ocorreu em quatro 

sessões. A última avaliação (follow up) desta variável dependente foi efetuada com um 

intervalo seguinte de cerca de um mês, seguida da análise visual em gráfico dos 
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resultados registados nas três fases de avaliação da complexidade estrutural do produto 

de aprendizagem. 

 Esta experiência de caso único terminou com uma entrevista final à participante. 

Esta entrevista semi - diretiva, destinou-se à avaliação da sua participação neste estudo, 

e permitiu ao investigador uma análise e avaliação do grau em que a participante terá 

verificado mudanças em função da intervenção, bem como apurar os seus aspetos 

positivos e negativos. O guião desta entrevista encontra-se em anexo 29 e as respostas a 

esta entrevista, foram sujeitas a uma análise de conteúdo que envolveu, em primeiro 

lugar, uma segmentação dedutiva das respostas transcritas em unidades para análise, 

tendo como referência os temas considerados (i.e. mudanças decorrentes da intervenção; 

aspetos positivos da intervenção; aspetos negativos da intervenção). Em segundo lugar, 

a análise de conteúdo envolveu a categorização indutiva de cada unidade, de forma a 

chegar a um sistema de categorias que exprimisse a perceção da participante sobre a 

intervenção e os seus efeitos. Esta análise de conteúdo foi realizada por dois juízes 

independentes com vista a uma análise da sua validade. 

 Em resumo, antes de iniciar este estudo, foi explicado à participante que a 

realização do mesmo serviria de base para uma dissertação de Mestrado Integrado em 

Psicologia Educacional, e que o seu objetivo era o de compreender o tipo de abordagens 

à aprendizagem praticado pelos alunos do Ensino Superior e a promoção de uma melhor 

aprendizagem através da sua informação e consciencialização acerca da existência de 

diferentes abordagens alternativas à aprendizagem, estando neste caso envolvida a 

prática de uma abordagem de profundidade e organização à escrita.  



Faculdade de Psicologia 

Universidade de Lisboa 
Dissertação de Mestrado Integrado – Secção de Psicologia da Educação e da Orientação 

Uma Intervenção na Abordagem à Escrita - Impacto na Qualidade da Aprendizagem 

Edite Moita*2013 

 

  

36 
 

 A participante foi também informada que a sua seleção para este estudo se 

relacionava com o seu perfil académico, estudante do 1º ano do Ensino Superior, com 

interesse em melhorar os seus processos de aprendizagem, nomeadamente através da 

produção escrita. Foram garantidas também as questões de confidencialidade 

subjacentes a esta participação e a devolução dos resultados da investigação após defesa 

de dissertação. 

 Acordou-se pois que este processo iria decorrer entre aproximadamente Junho 

de 2012 e Fevereiro 2013, e seria implementado em cerca de 16 a 20 sessões, 

implicando a metodologia adotada a ocorrência de três fases principais: a primeira 

envolvendo a interpretação e respostas escritas sobre textos adequados à sua área de 

estudos (3-4 sessões), a segunda fase consistiria na explicação e exemplificação, por 

parte do investigador, de um processo de escrita, com recurso a um exemplo prático de 

um texto, e materiais apropriados, que contemplava a prática da produção de um texto 

escrito por parte da participante (5-7 sessões), a terceira fase, que seria idêntica à 

primeira, e por fim, um mês após o final da terceira fase, a participante iria responder ao 

último texto e posteriormente a uma entrevista. 

 A experiência de caso único apresentada consistiu, portanto, numa avaliação 

inicial das variáveis dependentes (complexidade estrutural do produto da aprendizagem 

e a abordagem que a participante utilizava nos seus processos de escrita), originando os 

resultados da primeira o registo dos primeiros dados em gráfico (linha de base). Após 

esta avaliação iniciou-se a fase de intervenção, que foi realizada em conformidade com 

o módulo VIX "Abordagens à Escrita", do Programa Aprender Melhor (Duarte, 2012). 

Após esta fase de intervenção decorreu uma nova etapa de avaliação das variáveis 

dependentes “abordagem à escrita” e “complexidade estrutural do produto da 
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aprendizagem”, cuja obtenção de dados possibilitou a comparação com os resultados da 

linha de base. Cerca de um mês depois, ocorreu a última avaliação “follow up” da 

“complexidade estrutural do produto da aprendizagem”. A investigação terminou com a 

Avaliação da Perceção da Qualidade do Produto da Aprendizagem, conforme material 

I.5 do Programa Aprender Melhor (Duarte, 2012) e com uma entrevista que pretendeu 

aferir a avaliação da participante quanto à sua experiência de participação neste estudo. 

 Ao longo do estudo procedeu-se à recolha de dados referentes à variável 

dependente “complexidade estrutural do produto da aprendizagem da participante (pré, 

pós intervenção e follow up), registados em gráfico para análise evolutiva. Os valores 

que quantificavam a variável dependente (escala 1 a 5 Taxonomia SOLO), foram 

colocados no eixo vertical (y) sendo o número de cada sessão em que decorreram as 

avaliações, colocadas no eixo horizontal (x). A convergência dos dois eixos e a 

observação dos resultados ao longo das diferentes sessões e entre fases de avaliação 

(linha de base, pós intervenção e “follow up”) permite a análise evolutiva dos dados. 

Foram também recolhidos dados referentes à perceção da participante quanto à 

abordagem utilizada nos seus processos de escrita, através das atividades de auto análise 

da abordagem pessoal à escrita VIX.1 e 2 do Programa Aprender Melhor (Duarte, 2012) 

e finalmente obtiveram-se ainda dados relativos à perceção da complexidade estrutural 

do seu produto de aprendizagem, utilizando o “Questionário da Qualidade do Produto 

da Aprendizagem (anexo 28), sendo estes dados devidamente analisados e comentados. 

Os últimos dados recolhidos, provenientes da entrevista final semiestruturada sobre o 

sentimento da participante acerca do seu envolvimento neste percurso, foram tratados 

através da técnica de análise de conteúdo e apresentados em tabela, onde se registaram 

as categorias de análise de conteúdo ilustradas com os seus exemplos correspondentes.  
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Resultados 

 

 Na primeira entrevista esta aluna do 1º ano do ensino superior apresentava sinais 

de alguma dificuldade na adaptação ao seu novo contexto académico e da prática de 

uma abordagem próxima da de superfície à escrita, já que revelava a ausência de 

planeamento prévio e de reflexão sobre o tema da escrita “(…organizo por alto algumas 

ideias na minha cabeça )”. A jovem afirmava também que nem sempre realizava a 

pesquisa bibliográfica necessária para o enriquecimento do produto da escrita, 

restringindo-se muitas vezes ao material fornecido pelos professores nas aulas “(…o 

meu processo de escrita é algo instintivo, e sinto que por vezes, leva a uma 

desorganização)”. Referia também que, por vezes, preferia não exprimir pontos de vista 

pessoais e mensagens por não se sentir suficientemente segura quanto aos seus 

conhecimentos, tendo assim, receio de cometer erros. Quanto à revisão do texto escrito, 

esta estudante referia ainda centrar-se sobretudo na ortografia e gramática. Apesar do 

tipo de abordagem à escrita que dizia adotar, a participante parecia valorizar a 

aprendizagem e o conhecimento”(…ajuda a uma compreensão mais profunda do 

mundo que nos rodeia … aquele em que vivemos)”.  

 Com o objetivo de aferir a influência de uma intervenção na escrita nas 

diferentes variáveis dependentes definidas para esta experiência de caso único (i.e. 

Qualidade da aprendizagem e Abordagens à escrita) e avaliar a experiência pessoal da 

participante nesta intervenção, são apresentados de seguida os resultados obtidos, 

dispostos por subsecções: 
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Análise dos resultados da Qualidade da aprendizagem:  

 Conforme já referido, procedeu-se à avaliação direta da qualidade da 

aprendizagem através através da Taxonomia SOLO, medida de complexidade estrutural 

do produto da aprendizagem, nos diferentes momentos de avaliação desta investigação. 

O Gráfico 1 que se apresenta, é ilustrativo dos resultados alcançados na avaliação da 

complexidade estrutural do produto da aprendizagem da participante, com base na 

Taxonomia SOLO. A Linha de Base foi realizada em quatro sessões, em que foi 

alcançada a estabilidade de valores desejada, cada um com uma variação inferior a 10% 

em relação à média (3,6). 

Gráfico 1 – Avaliação da Complexidade Estrutural do Produto de Aprendizagem 
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  Os valores apresentam pois, uma média que se encontra nos 3,6, indicando um 

nível de complexidade do produto da aprendizagem com uma tendência estável nesta 

fase de pré - intervenção e indicativo de uma qualidade do produto de aprendizagem que 

se encontra entre os níveis multi - estrutural e relacional. Assim, 75% das respostas aos 

textos apresentados à participante registam uma classificação de 3,5. Estes resultados 

são indicativos de uma qualidade de resposta que envolve já o relacionamento lógico da 

informação com o tema dos textos, que contem várias informações relevantes, mas que 

tende a repetir as informações lidas e a apresentar uma conclusão rápida e inconsistente 

com a informação original, não lhe tendo sido por isso atribuído o nível 4, que 

envolveria uma estrutura relacional, com uma conclusão sem pressa e consistente com a 

informação lida. Este último nível é, no entanto, alcançado na última sessão de 

avaliação desta primeira fase, em que se reconhece na resposta um nível relacional com 

a questão, com diversas informações relevantes e relacionadas entre si, que se integram 

num conceito ou argumento e já com uma conclusão consistente com a informação lida. 

 Na fase de avaliação após a intervenção, que consistiu também em quatro 

sessões com uma média de 4,25, considerou-se ter sido alcançada a estabilidade 

desejada nos resultados obtidos, já que 75% das classificações atribuídas apresentam 

uma variação inferior a 10% em relação à média. Assim, apenas a segunda resposta se 

destaca destes valores, apresentando uma classificação 5, com uma variação de cerca 

17,6% relativamente à média, voltando, no entanto a estabilizar no nível 4 nas sessões 

seguintes. Nesta fase de avaliação a participante parece apresentar uma evolução 

positiva no seu nível de qualidade da resposta aos textos, parecendo ocorrer uma 

estabilização no nível 4, com respostas à tarefa que apresentam uma relação lógica com 

a questão, apresentando diversas informações relevantes e relacionadas entre si e 
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integradas num conceito, já com uma conclusão coerente e consistente com a 

informação lida. O nível de resposta apresentado na segunda sessão de avaliação após 

intervenção - nível 5 -, atinge o grau de complexidade abstrata, em que a resposta 

apresenta, para além de uma relação com a questão, a integração de outras questões e de 

várias informações relevantes com relação entre si, integradas num conceito, mas com 

abstração relativamente a outros domínios de conhecimento, observando-se uma 

conclusão aberta, que proporciona a ocorrência de alternativas lógicas.  

 Na fase de avaliação repetida “follow-up”, que se realizou para aferição do nível 

de manutenção dos valores observados na segunda avaliação, verifica-se uma 

estabilização da mudança no nível 4. Este último permite-nos confirmar o nível de 

confiança nos resultados provenientes da fase de avaliação pós intervenção, em que se 

registou uma evolução positiva no nível de complexidade do produto de aprendizagem 

apresentado pela participante nas suas respostas, comparativamente com os resultados 

registados na fase de pré intervenção.  

 Os resultados expostos, indicam pois uma tendência crescente nos níveis de 

complexidade estrutural nas respostas da participante, nas diferentes fases de avaliação. 

 Os valores médios registados entre a fase de pré intervenção (3,6) e a fase após 

intervenção (4,3) são indicativos de uma variação positiva na qualidade da 

aprendizagem desta estudante de 0,7. Esta tendência de mudança é confirmada na fase 

de avaliação “follow-up”, quando se regista um nível (4), que se enquadra no nível 

médio alcançado na fase de avaliação após intervenção.  

 Os dados apresentados resultaram de um processo de cálculo de acordo inter - 

juízes, em que, numa primeira fase cada um dos juízes realizou a sua avaliação pessoal 
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com base nos critérios subjacentes à Taxonomia SOLO, para cada uma das respostas 

aos textos realizadas pela participante. Posteriormente procedeu-se à comparação entre 

classificações, onde se registou um desacordo inicial na ordem dos 56%. Verificou-se, 

no entanto que este nível de desacordo se devia maioritariamente a diferenças situadas 

nos 0,5 (4 vs 3,5; 4 vs 3,5 ; 4,5 vs 4; 5 vs 4,5; 5vs 4), não sendo esta uma diferença com 

relevância, por representar apenas uma maior ou menor proximidade com níveis 

posteriores da Taxonomia SOLO. Se nos focarmos apenas no desacordo mais relevante 

(5 vs 4), teríamos um desacordo inicial de cerca de 9%. De qualquer maneira, foi 

conseguido um consenso final entre os dois juízes.  

 Podemos então afirmar que estes resultados apontam uma tendência de mudança 

positiva na qualidade das respostas da participante após a intervenção. Na fase de 

avaliação pré intervenção, a média alcançada nos níveis das respostas situava-se no 

nível intermédio entre uma complexidade multi-estrural e relacional, não alcançando 

esta última devido, sobretudo, à estrutura da conclusão das respostas aos textos, que foi 

apresentada com brevidade e de forma pouco consistente com a informação lida. Na 

avaliação após a intervenção, a média dos valores registados já se aproxima do nível 

intermédio (4,3) entre uma complexidade de resposta com características relacionais e 

uma complexidade abstrata, o que pode indicar uma variação positiva no que diz 

respeito à aquisição de uma maior capacidade de integração, relação e abstração 

relativamente aos conceitos subjacentes aos textos e ao seu conhecimento.     

  Paralelamente à avaliação direta, atrás descrita, da qualidade da aprendizagem, 

foi efetuada uma avaliação indireta, com base na perceção da participante sobre a 

complexidade estrutural do seu produto de aprendizagem. Esta foi medida pelo 

“Questionário da Qualidade do Produto de Aprendizagem”, que foi aplicado após ter 
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sido medida diretamente, a qualidade do produto da aprendizagem, e o seu objetivo 

consiste na aferição da perceção pessoal que a participante possui sobre a qualidade do 

seu produto de aprendizagem em diversos contextos e situações, situando-se a 

classificação da participante numa escala constituída por 5 níveis, cada um 

correspondente aos níveis de complexidade da Taxonomia SOLO, desde o nível pré - 

estrutural até ao nível de maior abstração. 

 Tendo em conta os objetivos desta experiência de caso único, a análise deste 

questionário concentrou-se nas classificações apresentadas pela participante para 

situações de aprendizagem em geral e de composição escrita. Assim, a participante em 

ambas as situações referidas, identificou-se com uma qualidade habitual do produto de 

aprendizagem num nível relacional (4), que implica a capacidade de inter-relação de 

várias informações explicativas e relevantes. Estes resultados apontam uma 

concordância com os dados anteriormente apresentados na avaliação após intervenção e 

follow up, o que pode reforçar a relação funcional do efeito da intervenção quer na 

qualidade do produto da aprendizagem da participante quer na sua consciência sobre tal 

produto.  

 Análise dos resultados da Abordagem à Escrita: 

 Como já foi previamente referido, a variável “Abordagem à Escrita” foi medida 

através do “Questionário de Abordagens à Escrita”, em dois momentos diferentes - 

antes e após a intervenção. Este questionário tem como objetivo avaliar a perceção que 

os estudantes apresentam sobre as estratégias e as motivações quanto à tarefa da escrita, 

e agrupa-se em três escalas correspondentes à abordagem de superfície, abordagem de 

profundidade e abordagem de organização à escrita (Duarte, 2012). No Gráfico 2, pode 
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observar-se os resultados comparativos dos dois momentos de avaliação, e que são 

originados pelo somatório dos itens de cada uma das três escalas do questionário.  

 

Gráfico 2 -  Abordagens à Escrita 
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 Como se pode observar, registam-se variações nos valores relativos a cada uma 

das abordagens medida pelo questionário antes e após a intervenção. Assim, pode-se 

observar um ligeiro decréscimo nos valores da abordagem de superfície à escrita (de 4 

valores), uma manutenção na abordagem de profundidade à escrita e um aumento muito 

ligeiro (de apenas 1 valor) no que se refere à abordagem de organização à escrita. 

  

 Análise dos resultados da Experiência de Participação no Estudo: 

 

 A avaliação da experiência de participação no estudo realizou-se com base na 

entrevista final sobre esta participação e na análise do seu conteúdo, o que nos permite 

identificar a ocorrência de possíveis mudanças após a intervenção, dos pontos positivos 

e negativos da participação e sugestões para experiências futuras. A Tabela 4, que se 

apresenta de seguida, ilustra pois, os resultados da análise de conteúdo realizada sobre 

esta entrevista.   
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Tabela 4 – Experiência de participação na intervenção 

Temas Categorias Definição Exemplo de Resposta 

A – Mudanças 

Resultantes da 

Intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 - Consciência Consciência sobre os 

processos de escrita 

“ (…) Acho que fiquei mais consciente dos processos 

necessários para uma melhor aprendizagem e 

execução de um trabalho.” 

A.2 - Abordagem à 

escrita 

Adoção da abordagem de 

profundidade-organização 

à escrita  

“ (…) Se precisar de escrever um texto acho que 

aplico mais aquilo que aprendi nestas sessões.” 

A.3 - Vantagens da 

abordagem 

profundidade -

organização escrita  

Consciência sobre a 

possibilidade de melhoria 

dos seus resultados, 

através da utilização da 

abordagem de 

profundidade-organização 

à escrita   

“Talvez por ter tomado consciência que se calhar esta 

metodologia, traz mais resultados, e resultados 

melhores, a longo prazo (…)” 

A.4 - Adoção de 

novas estratégias de 

escrita 

Mudança na atual 

estratégia de escrita 

“ (…) Agora, por exemplo tivemos que fazer um 

trabalho e dei-me ao cuidado de ler os vários textos e 

ir sublinhando e depois a partir dai desenvolver o 

texto a pensar nos vários passos (…) acho que me 

tornou mais organizada e metódica.” 

“ (…) Agora vejo logo ao início o que vou fazer, 

ainda que vá do mais geral e “afunilando”, o que é 

preciso fazer para escrever o texto, estruturo-o de 

acordo com os prazos estipulados, por mim própria, 

como pelos professores (…) 

A.5 - Generalização Generalização dos ganhos 

a outras tarefas 

académicas  

“ (…) Definitivamente, aplico-os ao meu estudo. 

Faço muito mais organização de todos os materiais e 

de tudo o que precisa de ser feito, tendo em conta o 

limite de tempo (os exames).” 
B – Aspetos 

Positivos 
B.1 - Benefícios  Impacto positivo da 

intervenção no dia-a-dia 

académico 

“ (…) Quando realmente nos apercebemos no fim, 

que algo tão simples como esta intervenção, pode ter 

de facto um impacto na nossa vida diária e na forma 

como organizamos as nossas tarefas (…)” 

B.2 - Atividade 

prática  

Efeito benéfico das 

atividades práticas  

“ (…) A parte prática de facto ajuda a reter tudo isto”. 

B.3 - Vantagens  

  

Melhoria da 

aprendizagem 

“ (…) Mudou a minha aprendizagem e o meu estudo 

(…) Com mais organização consigo realizar as 

tarefas mais calmamente e permite-me reter melhor 

os conhecimentos e a informação.” 

Personalização da 

intervenção 

“ Gostei (…) de toda a experiência da participação na 

investigação (…) foi a primeira vez que participei 

numa com um carácter mais individual (…) 

Atividade de escrita “ (…) A parte que talvez tenha gostado mais foi a 

parte escrita, escrever/responder aos textos.” 
C- Aspetos 

Negativos 
 Dispêndio de tempo 

exigido pela intervenção 

 

“ (…) o único maior inconveniente é realmente o 

dispêndio de tempo e a disponibilidade que um 

projeto deste tipo requer. Mas também, tal como já 

disse, esse é um fator que se sabe a priori, e portanto, 

ao se concordar em participar, sabe-se que terá que se 

vagar algumas horas para tal.” 

 

 Apresentações didáticas 

da intervenção 

“ (…) A parte “teórica”, isto é, toda a explicação das 

etapas da estruturação de um projeto de escrita, os 

níveis de aprendizagem, etc (…) é algo que eu já 

tinha aprendido em contexto escolar e tornou-se, para 

mim, um pouco repetitivo.” 

 
D. Sugestões  Aumento do dinamismo e 

da prática na intervenção    

 

“Talvez tornar o processo um pouco mais dinâmico e 

prático (…)” 
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A avaliação da participante sobre a sua experiência pessoal de participação neste estudo 

sugere a ocorrência de mudanças resultantes da intervenção, bem como a emergência de 

aspetos positivos, negativos e sugestões.  

 As mudanças resultantes da intervenção manifestam-se assim, na adoção pela 

participante de uma abordagem de maior profundidade e organização à escrita e na sua 

consciencialização acerca dos processos de escrita necessários para uma melhor 

aprendizagem, bem como do seu possível impacto nos seus resultados académicos. A 

participante parece ter ainda aproveitado os ganhos desta intervenção para aplicação ao 

seu estudo.  

 São ainda revelados aspetos positivos no que diz respeito aos benefícios 

transportados por esta intervenção para o dia-a-dia académico da participante, às suas 

atividades práticas enquanto fator de maximização da retenção da informação sendo 

ainda apontadas vantagens relacionadas com o carácter personalizado da intervenção, 

com uma melhoria da aprendizagem e do estudo e com uma nova perspetiva sobre a 

produção dos trabalhos de escrita. 

 Por fim surgem também aspetos negativos relacionados com esta experiência de 

participação e que se centram, sobretudo, na disponibilidade de tempo exigida pela 

intervenção e na sua parte mais didática por envolver terminologias que já eram 

familiares para a participante, tornando-se por isso repetitivo. A participante sugere 

ainda que, em próximas experiências se implemente um maior dinamismo à intervenção 

e se reforce a prática da escrita.  
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 Discussão 

 

 A presente experiência de caso único pretendia testar o efeito de uma 

intervenção, baseada na metacognição e na modelagem do processo de escrita, na 

qualidade da aprendizagem, e na abordagem à escrita.  

 A descrição detalhada dos dados obtidos para as diferentes variáveis 

dependentes definidas para esta experiência de caso único, apresentada na secção de 

“resultados”, sugere a ocorrência de uma relação funcional entre o procedimento de 

intervenção adotado - Módulo de intervenção VIX do Programa “Aprender Melhor” 

(Duarte, 2012) e o aumento da complexidade estrutural do produto da aprendizagem da 

participante. Esta avaliação direta da qualidade do produto de aprendizagem foi 

corroborada pela sua avaliação indireta, incidente sobre a perceção daquela qualidade. 

Esta coincidência pode ser indicativa da importância e eficácia associada à utilização de 

técnicas de intervenção baseadas na modelagem e no desenvolvimento de uma 

consciência metacognitiva, no que diz respeito ao desenvolvimento de abordagens que 

proporcionem uma melhoria na qualidade da aprendizagem (Duarte 2012; Lavelle,.& 

Zuercher, (2001), Lv & Chen, 2010; Cohen, 2012).  

 A investigação que tem vindo a ser desenvolvida na área da Psicologia 

Educacional, como tem vindo a ser referido ao longo deste trabalho, é consensual no 

que diz respeito à eficácia de intervenções de âmbito metacognitivo, em diversas tarefas 

académicas, na melhoria da qualidade da aprendizagem dos estudantes do ensino 

superior. Estas intervenções, que proporcionam a estes alunos uma reflexão sobre a 

importância do processo de aprendizagem, confere-lhes também as competências 

necessárias para acionarem recursos para o planeamento, monitorização e autoavaliação 
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das suas tarefas académicas (Duarte, 2002) permitindo-lhes alcançar uma maior riqueza 

na qualidade da sua aprendizagem e facilitar a obtenção dos seus objetivos académicos. 

 A técnica da modelagem, por seu lado, enquanto método que ativa a exposição 

dos estudantes aos diferentes processos que orientam cada uma das abordagens à 

aprendizagem, consegue ser demonstrativa dos seus diferentes níveis de eficácia 

relacionados com os resultados académicos. 

 Os dados apresentados pela análise da avaliação da complexidade do produto de 

aprendizagem após a intervenção, sugerem então uma evolução positiva ao nível da 

qualidade das respostas apresentadas pela participante às questões dos textos, quando 

comparados com a fase de avaliação pré intervenção, o que parece suportar uma relação 

funcional com a intervenção apoiada na tarefa da escrita, enquanto meio com potencial 

para a melhoria da qualidade do produto da aprendizagem dos jovens universitários. 

Estes dados apoiam pois a investigação que tem vindo a defender que uma intervenção 

na escrita, adequada às necessidades académicas e pessoais destes alunos, se relaciona 

positivamente com uma melhor aprendizagem (Duarte, 1992, 2002; Chorzempa, 

Graham & Harris, 2005; Harris et al., 2002; LV & Chen, 2010). 

 Quanto à análise dos resultados da perceção da participante sobre a 

complexidade estrutural do seu produto de aprendizagem em geral e na escrita 

(avaliação indireta), observa-se que os mesmos se apresentam concordantes com o nível 

4, alcançado pela participante nas fases de avaliação direta após intervenção e follow up, 

quanto à qualidade da sua aprendizagem. Este resultado poderá ter também alguma 

relação funcional com as características desta intervenção ao nível da 

consciencialização metacognitiva, nomeadamente quanto à aquisição de competências 
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que lhe permitiram realizar uma análise, de si própria e da forma como encara a 

aprendizagem, que é coerente com os resultados da avaliação direta. Esta capacidade de 

autorreflexão e de autoanálise após intervenção e avaliações seguintes, acerca da 

qualidade do seu produto de aprendizagem, que parece também apresentar uma relação 

funcional com os resultados decorrentes das fases de avaliação após intervenção, quanto 

à qualidade do seu produto de aprendizagem, poderá ainda estar associada a uma 

abordagem de profundidade (Duarte, 2002). Este conjunto de dados podem ainda ser 

reforçados através das mudanças positivas mencionadas pela participante na entrevista 

final, quando refere os benefícios da intervenção e a sua influência na sua adoção de 

uma abordagem de maior profundidade à escrita, bem como a sua importância para a 

sua melhor aprendizagem.  

 Relativamente à análise dos dados obtidos quanto à avaliação da tarefa da 

escrita, os valores que se apresentam remetem-nos para variações positivas entre as 

fases pré e após a intervenção, nomeadamente na abordagem de superfície e de 

organização à escrita. Assim, pode-se observar um decréscimo nos valores da 

abordagem de superfície à escrita após a intervenção, que, numa análise dos itens que 

integram esta escala, revela dever-se principalmente a uma maior importância atribuída 

ao planeamento do texto escrito e à sua utilidade e interesse enquanto instrumento que 

permite uma melhor aprendizagem, o que pode indicar um planeamento mais alicerçado 

numa consulta mais alargada de fontes de informação, e um maior sentimento quanto à 

utilidade desta tarefa para uma melhor aprendizagem. Também uma variação positiva 

entre estes dois momentos de avaliação, se observa na abordagem de organização à 

escrita, e o mesmo tipo de análise das respostas aos itens sugere a sua associação à 

atribuição de uma maior importância pela participante à elaboração de um projeto de 
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escrita, o que pode corresponder à decisão que a participante toma no que diz respeito à 

estrutura geral do texto no que se refere ao que pretende abordar sobre o tema (Biggs, 

1988a). No que diz respeito à escala correspondente à abordagem de profundidade, 

observa-se a manutenção dos valores antes e após a intervenção, o que parece dever-se 

sobretudo à pouca profundidade com que se envolve com a escrita, à pouca importância 

atribuída à emissão de pontos de vista e mensagens pessoais e à forma como encara a 

revisão do texto, que se concentra mais em questões de ortografia, pontuação e 

gramática, o que compromete a expressão de significado (Duarte, 2012; Hounsell 

1984,1997, citado por Ellis, 2004). 

 Em função desta intervenção, e com base na análise apresentada, a participante 

parece pois ter adotado uma postura e procedimentos face à tarefa de escrita, que 

contribuíram para o decréscimo da sua abordagem de superfície. No entanto, fatores tais 

como o seu nível de envolvimento e de atribuição de significado aos textos que escreve, 

parecem ter dificultado a obtenção de melhores resultados na escala de abordagem de 

profundidade à escrita após a intervenção. 

  Os dados anteriores tornam-se ainda mais interessantes quando relacionados 

funcionalmente com os resultados decorrentes da entrevista final com a participante, 

quando esta afirma ter ficado mais consciente acerca da possibilidade da adoção de 

processos de escritas pessoais que lhe permitam uma melhor aprendizagem:”(…) acho 

que fiquei mais consciente dos processos necessários para uma melhor aprendizagem e 

execução de um trabalho (..) talvez por ter tomado consciência que se calhar esta 

metodologia, traz mais resultados, e resultados melhores, a longo prazo (…), pelo 

desenvolvimento da sua preocupação com o planeamento da tarefa escrita “ (…) agora 

vejo logo ao início o que vou fazer, ainda que vá do mais geral e “afunilando”, o que é 
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preciso fazer para escrever o texto, estruturo-o de acordo com os prazos estipulados, 

por mim própria, como pelos professores (…), e pela importância atribuída ao 

alargamento da sua consulta de fontes de informação “ (…) Agora, por exemplo tivemos 

que fazer um trabalho e dei-me ao cuidado de ler os vários textos e ir sublinhando e 

depois a partir dai desenvolver o texto a pensar nos vários passos (…)  

 O resultado observado na abordagem de profundidade à escrita, poderá estar 

relacionado com as características decorrentes da própria intervenção e pelo facto de a 

mesma poder ter maior relação funcional com as competências de planeamento do texto 

escrito, que emerge nestes resultados e na sua entrevista final. Tais dados poderão 

refletir a eficácia desta intervenção sobretudo ao nível da aquisição de competências de 

planeamento e gestão do projeto de escrita (Duarte, 2000; Lavelle, & Zuercher, 2001). 

 Na entrevista final à participante sobre a sua experiência de participação nesta 

investigação emergem mudanças positivas decorrentes desta intervenção, 

nomeadamente no que se refere a uma nova consciência acerca dos procedimentos 

necessário à da tarefa de escrita, para uma melhor aprendizagem:“ (…) Acho que fiquei 

mais consciente dos processos necessários para uma melhor aprendizagem e execução 

de um trabalho” e como anteriormente referido no que se refere à adoção de uma 

abordagem de maior profundidade à escrita e da perceção sobre a sua importância para 

o alcance de melhores resultados académicos.  

 Também os aspetos positivos mencionados nos podem reportar para uma relação 

funcional desta intervenção com a simplificação do dia-a-dia académico desta estudante 

parecendo ter sido o formato da sua prática, aquilo que mais a ajudou a reter a 

informação:“ (…) A parte prática de facto ajuda a reter tudo isto”. A participante 
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afirmou ainda ter melhorado a sua aprendizagem e o seu estudo “ (…) Mudou a minha 

aprendizagem e o meu estudo (…) Com mais organização consigo realizar as tarefas 

mais calmamente e permite-me reter melhor os conhecimentos e a informação”, 

manifestando agrado quanto às atividades de escrita desenvolvidas e ao modo 

personalizado como decorreu esta intervenção. 

 Para concluir a discussão dos resultados, destaquemos que ao longo de todo este 

processo, a participante apresentou um comportamento colaborativo e disponível.

 A intervenção realizada nesta experiência de caso único, com base na promoção 

de uma consciência metacognitiva e na modelagem, parece ter proporcionado 

modificações quer na qualidade do produto da aprendizagem da participante, quer na 

abordagem à escrita por ela praticada, pois embora pareça continuar a não se identificar 

com uma abordagem de profundidade à escrita na sua plenitude, apresenta melhorias na 

abordagem de superfície e organização à escrita, nomeadamente ao nível do 

planeamento e da gestão do projeto de escrita, que a poderão conduzir para uma maior 

profundidade na sua abordagem. Tais melhorias, são também reforçadas pela entrevista 

final, quer ao nível da autorregulação e da sua consciência metacognitiva da abordagem 

praticada antes da intervenção e da adoção e vantagens associadas a uma abordagem de 

profundidade à escrita, quer enquanto meio para uma melhor aprendizagem. 

 Por último e sendo a sugestão da participante em entrevista final “Talvez tornar 

o processo um pouco mais dinâmico e prático (…), seria interessante, rever em 

situações futuras, o presente processo de intervenção, e efetuar modificações, 

nomeadamente ao nível da exposição do processo de escrita, com recurso a uma maior 

interatividade entre investigador e participante, nomeadamente através da utilização de 

cartões que simbolizem cada um dos procedimentos em cada uma das fases do processo 
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de escrita (planeamento, redação e revisão) que permitam o seu manuseando pela 

participante no fim de cada sessão de intervenção. Para isto será conveniente alargar o 

número de sessões de intervenção, para que se possa atribuir um tempo razoável de 

exposição e interação da participante com tais atividades, que permita uma 

maximização do seu envolvimento com a tarefa. 

 

Conclusão 

 

 Em resumo, os resultados que se apresentam confirmam duas das hipóteses 

inicialmente consideradas nesta experiência de caso único. Verificou-se pois, uma 

relação funcional entre a presente intervenção na escrita, e uma melhoria, quer ao nível 

da qualidade da aprendizagem desta jovem, quer da sua abordagem à escrita. Embora 

não se tenha verificado uma clara relação funcional da intervenção com a adoção de 

uma abordagem de profundidade à escrita, sendo esta a terceira hipótese colocada, na 

verdade observam-se mudanças positivas em alguns dos seus procedimentos, 

nomeadamente quanto ao planeamento, a um mais alargado recurso a fontes de 

informação e à gestão do processo de escrita, que representam indícios qualitativos de 

alguma adoção da abordagem de profundidade e organização à escrita. É então possível 

efetuar a generalização dos dados alcançados à teoria das abordagens à aprendizagem 

que conduziu esta experiência de caso único, e que postula que a escrita, é uma tarefa 

que assume um papel relevante em termos de aprendizagem, e que se apresenta como 

meio de referência, no que concerne a intervenção na qualidade do produto da 

aprendizagem junto dos jovens universitários. Pode-se então afirmar que a experiência 

apresentada corrobora o facto de que uma intervenção na escrita, adequada às realidades 
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académicas e pessoais dos estudantes universitários, se relaciona positivamente com 

uma melhor aprendizagem (Duarte 2002; Chorzempa, Graham & Harris, 2005; Harris et 

al., 2002; LV & Chen, 2010). Estes resultados apontam também a utilidade do módulo 

VIX do Programa “Aprender Melhor” (Duarte, 2012), enquanto forma de intervenção, 

para melhorar a qualidade da aprendizagem e a abordagem à escrita.  

  É ainda de salientar, que os dados aqui expostos assumem um cariz de análise 

longitudinal de um caso único, não sendo possível a sua generalização à população. Por 

outro lado, embora estes resultados indiquem que esta intervenção baseada no módulo 

de VIX do Programa “Aprender Melhor” (Duarte, 2012), possa constituir uma valiosa 

ferramenta para a promoção da melhoria da qualidade da aprendizagem e do texto 

escrito, no caso dos estudantes do ensino universitário, existem alguns sinais que 

apontam a necessidade do seu prolongamento temporal, não só para uma melhor 

consolidação pela participante dos dados apresentados, como para a adoção de 

procedimentos adicionais que pudessem reforçar as áreas que manifestam maior 

fragilidade quanto à adoção de uma estratégia de profundidade à escrita. Temos como 

exemplo o facto da participante não se identificar com melhorias em alguns 

procedimentos subjacentes ao processo de escrita, nomeadamente na revisão e na 

emissão de pontos de vista pessoais, podendo os níveis de qualidade da aprendizagem 

desta aluna nestes pontos, terem sido influenciados pelo tempo de exposição às 

atividades correspondentes a revisão do texto.  

  Neste caso, seria oportuna uma nova intervenção, direcionada quer para a 

consolidação dos resultados obtidos quer para o reforço das áreas que podemos observar 

como mais “fragilizadas”, e uma nova avaliação da qualidade da aprendizagem e da 

escrita.  
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  A aferição do real impacto destas intervenções orientadas para o “processo”, 

pode ser beneficiada com uma definição de objetivos de longo prazo, e com o 

acompanhamento contínuo dos estudantes, que permite um feedback também ele 

contínuo sobre os trabalhos que vão sendo realizados. Este tipo de intervenção com uma 

presença assídua de feedback, aplicada à prática diária destes alunos, ao longo de um 

ano letivo, poderá ser alvo de reflexão para futuros estudos.  
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Anexo 1 - Cronograma ilustrativo de implementação  

  

Sessões Data Conteúdo 

1 25-05-12 
Apresentação explicativa do estudo à participante. Calendarização das sessões de acordo 

com a sua disponibilidade. 

2 11-06-12 1ª Entrevista com a participante. Estudo de caso. 

3 18-06-12 Apresentação da análise dos dados recolhidos à participante  

4 02-07-12 1º Texto-Avaliação da qualidade do produto da aprendizagem (Linha Base) 

5 09-07-12 2º Texto-Avaliação da qualidade do produto da aprendizagem (Linha Base) 

6 16-07-12 3º Texto-Avaliação da qualidade do produto da aprendizagem (Linha Base)  

7 23-07-12 4º Texto-Avaliação da qualidade do produto da aprendizagem (Linha Base)  

8 10-09-12 Início da Intervenção - 1ª Sessão - Aplicação do “Questionário de Abordagens à escrita” 

9 17-09-12 2ª Intervenção – Atividade 1 

10 24-09-12 3ª Sessão de Intervenção – Atividade 2 

11 01-10-12 4ª Sessão de Intervenção – Atividade 3  

12 08-10-12 5ª Sessão de Intervenção – Atividade 4  

13 15-10-12 6ª Sessão de Intervenção – Trabalho prático  

14 22-10-12 Fim da Intervenção - 7ª Sessão – Aplicação do “Questionário de Abordagens à escrita”  

15 29-10-12 1º Texto – Avaliação da qualidade do produto da aprendizagem (Pós-Teste) 

16 05-11-12 2º Texto – Avaliação da qualidade do produto da aprendizagem (Pós-Teste)  

17 12-11-12 3º Texto – Avaliação da qualidade do produto da aprendizagem (Pós-Teste)  

18 19-11-12 4º Texto – Avaliação da qualidade do produto da aprendizagem (Pós-Teste)  

19 03-01-13 5º Texto – Avaliação repetida da qualidade do produto da aprendizagem – follow up  

20 10-01-13 Aplicação do “Questionário da Qualidade do Produto da aprendizagem 

21 17-01-13 Entrevista final à participante sobre a sua Avaliação de Participação no Estudo  
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Anexo 2 – Taxonomia SOLO Biggs & Collis (1982)1 

 

 

                                                           
1 Retirado de Rodeia (2010) com base no programa Aprender Melhor – Aumentar o sucesso e a qualidade da 

aprendizagem, (Duarte,2012) 
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Anexo 3 - Texto 12 - Texto para leitura e comentários escritos “Análise de 

teorias em psicologia - Análise epistemológica” 

 

 “A epistemologia meta - científica (em sentido piagetiano) consiste numa reflexão 

sobre as condições gerais ou a natureza do conhecimento. É considerada a teoria do 

conhecimento, que estuda os processos para chegar ao conhecimento. Trata-se da 

natureza da relação entre o inquiridor (sujeito) e o conhecível (objeto). Pretende averiguar 

mais a legitimidade de postulados teóricos e não a veracidade de resultados específicos. É 

considerada, por alguns autores, corno a ciência da ciência, que pretende submeter ao 

exame critico os fundamentos de uma disciplina ou teoria cientifica particular.  

 Existem várias conceções filosóficas acerca dos processos envolvidos na 

aquisição do conhecimento, das quais destacamos aqui o empirismo por oposição ao 

racionalismo. 

 O empirismo considera que o real é adquirido pela experiência sensorial, 

subordinando o conhecimento à expressão sensível imediata. Defende que todo o 

conhecimento provém da experiência externa ou interna, sendo a própria experiência 

concebida como uma leitura ou registo de propriedades já organizadas quer no objeto 

(experiência externa) quer no sujeito (experiência interna). Para o empirismo não é o 

sujeito que legisla e impõe formas ao dado, mas é o dado que constitui o sujeito. O 

empirismo recusa qualquer possibilidade de proposições á priori, isto é, o conhecimento 

que não passa pela experiência.  

 O racionalismo considera que o real é percebido pela razão. Defende que o 

verdadeiro conhecimento não pode vir da experiência, mas das ideias normativas e dos 

princípios (à priori) da razão, que não têm origem na experiência. Para o racionalismo 

certos conhecimentos são anteriores a toda a experiência e auto gerados pelos sujeitos. 

Hegel afirma "Tudo o que é racional é real e tudo o que é real é racional". 

 

Comente este texto por escrito. 

                                                           

2 Retirado de Wolfgang,L. (2008). Sebenta referente à disciplina de História das Ideias do 1º ano do MIP – 

Faculdade de Psicologia – U.L. 
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Respostas Tipo: Questão “Comente o texto por escrito”, sobre o texto “Análise de 

teorias em psicologia - Análise epistemológica” 

 

Nível 1 - Complexidade pré - estrutural - “Este texto afirma que a epistemologia meta - 

científica é benéfica para o conhecimento.” 

 

Nível 2 - Complexidade uni – estrutural - “De acordo com o texto a epistemologia meta – 

científica é considerada por alguns autores a ciência das ciências.” 

  

Nível 3 - Complexidade multi – estrutural - “A epistemologia meta – científica permite-

nos refletir acerca dos vários processos que podem gerar conhecimento e a esse 

propósito apresenta exemplos de conceções sobre o conhecimento tais como o 

empirismo e o racionalismo. 

  

Nível 4 - Complexidade relacional -“A epistemologia meta-cientifica, através de várias 

conceções filosóficas, dedica-se ao estudo dos processos internos e externos que o 

homem utiliza para a aquisição do conhecimento, estando aqui em causa a relação entre 

o sujeito que quer conhecer e o objeto de tal conhecimento. Por seu lado existem 

diferentes conceções filosóficas acerca deste processo, tais como o empirismo e o 

racionalismo que defendem perspetivas opostas quanto ao processo de aquisição de 

conhecimento, defendendo o primeiro a primazia dos sentidos e o segundo o primado da 

razão. Compreende-se pois a importância desta ciência, pois é ela que permite a análise 

das várias conceções sobre o processo de aquisição do conhecimento.   

 

Nível 5 – Complexidade relacional com abstração - “ O homem como ser pensante, está 

em constante busca de conhecimento da realidade que o rodeia. Sendo esta uma 

premissa fundamental para a existência e desenvolvimento da humanidade, várias 

correntes filosóficas tem vindo a refletir sobre a natureza do conhecimento. Esta extensa 

reflexão tem vindo a gerar várias e diferentes conceções que tem como objetivo a 

explicação da natureza da relação entre o objeto de estudo, ou seja, aquilo que se 

conhece, e o sujeito que procura conhecer. Vários autores, consideram por isso, a 
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epistemologia meta – científica como a “ciência das ciências”, já que a sua atividade 

promove uma “inquietação” acerca dos mecanismos que alicerçam os processos do 

conhecimento. Esta ciência abarca diferentes conceções filosóficas sobre o 

conhecimento, tal como cita o texto, que refere o empirismo e o racionalismo, como 

conceções opostas, defendendo a primeira a aquisição do conhecimento como resultado 

da experiência exterior e interior, sendo o objeto que o determina e a segundo defende o 

postulado de que o conhecimento é proveniente da razão, sendo este um processo 

definido á priori pelo sujeito e independente de toda a experiência. Estas conceções, por 

seu lado, geram também algumas atitudes face ao conhecimento, tais como o 

positivismo e o construtivismo, em que o primeiro defende a observação do objeto tal 

como ele é e funciona, devendo o espirito humano renunciar ao conhecimento da 

essência das coisas e dedicar-se à observação dos factos e da experiência ao conduzir as 

relações invariáveis a leis. Esta é pois uma posição que recusa a metafisica, i.e., 

qualquer juízo que não seja verificável e observável, e portanto o empirismo, porque 

considera que o conhecimento deve a sua validade à certeza fornecida pela observação 

sistemática. O construtivismo, por seu lado defende a conceção da impossibilidade da 

existência de uma realidade ou verdade única e absoluta que possa ser conhecida apenas 

pela observação, uma vez que os conceitos são formados através do sistema nervoso, 

quando o organismo entra em contacto com o seu meio.  

Estas são conceções que, apesar de transparecerem posições distintas relativamente ao 

processo de aquisição do conhecimento, representam no seu todo, contributos valiosos 

para a evolução do estudo do conhecimento e da ciência. 
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Anexo 4 - Texto 23 - Texto para leitura e comentários escritos “Análise de 

teorias em psicologia - Análise epistemológica” 

 

 “A reflexão sobre as condições gerais ou a natureza do conhecimento, implica a 

existência de conceções que refletem acerca das atitudes envolvidas no processo que 

coloca o individuo em relação com o mundo.  

           O Positivismo e o construtivismo são sistemas filosóficos que defendem 

diferentes conceções quanto às atitudes envolvidas no processo de conhecimento.  

           O Positivismo pretende averiguar como as coisas realmente são e funcionam e 

defende que o espírito humano deve renunciar a conhecer a essência das coisas e 

limitar-se à observação dos factos, das experiências e suas relações invariáveis, que irão 

conduzir a leis. O positivismo é uma atitude caracterizada por um certo número de 

regras que apoiam uma distinção clara entre o mundo das ideias e o mundo dos factos. 

Para o positivismo as ideias deverão só surgir dos factos. O positivismo esteve na 

origem do método científico e postula em última análise, que o único conhecimento 

aceitável é o conhecimento científico que obedece a certos princípios metodológicos. 

 O construtivismo rompe com as conceções clássicas positivistas ao afirmar que 

não existe um mundo objetivo absoluto. A "realidade" é vista como uma organização 

cognitiva do mundo, que é construída pela nossa atividade psíquica (mente) com base 

ou a partir da experiência e perceção: nós construímos o mundo que percecionamos. 

Considera que não é possível separar o sujeito que observa, do objeto observado sem o 

influenciar. O objeto observado confunde-se com a estrutura do observador, que produz 

uma "realidade" estável, impondo uma ordem cognitiva para permitir a sua 

sobrevivência. Deste modo afirma, nunca sabemos ao certo o que é real. Apenas há 

limites dentro dos quais são possíveis diversas “ realidades” igualmente válidas. Estes 

limites são definidos por uma dupla restrição sendo a imagem, que temos de nós e do 

mundo, apenas uma "realidade" possível entre várias.” 

 

Comente este texto por escrito. 

 

                                                           

3 Retirado de Wolfgang,L. (2008). Sebenta referente à disciplina de História das Ideias do 1º ano do MIP – 

Faculdade de Psicologia – U.L. 
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Respostas Tipo: Questão “Comente o texto por escrito”, sobre o texto “Análise de 

teorias em psicologia - Análise epistemológica” 

 

Nível 1 - Complexidade pré - estrutural - “A natureza do conhecimento influencia a 

forma como o homem perceciona o elemento que conhece”. 

Nível 2 - Complexidade uni – estrutural - “Neste texto destaca-se a importância da 

existência de conceções que reflitam sobre a natureza do conhecimento.” 

 

Nível 3 - Complexidade multi – estrutural - “Os processos que colocam o individuo 

numa relação de conhecimento com o mundo e na apreensão da realidade, requerem 

uma reflexão acerca dos mecanismos que os alicerçam. Dai a importância da existência 

de diferentes conceções que permitam este pensamento acerca desta relação do homem 

com a realidade.” 

  

Nível 4 - Complexidade relacional -“Face à enorme importância que representa para o 

homem, o ato de conhecer, torna-se fundamental a reflexão sobre os mecanismos 

envolvidos no seu processamento. Para isto, existem conceções, tais como o positivismo 

e o construtivismo, que promovem o pensamento acerca da realidade cognoscível e 

proporcionam a evolução das ideias e do mundo.” 

 

Nível 5 – Complexidade relacional com abstração - “A aquisição de conhecimentos é 

uma condição fundamental para a existência da humanidade. É este processo de 

“interpretação” que possibilita a relação do homem com as diversas realidades com que 

se depara e que proporciona a sua evolução enquanto ser conhecedor e elemento que 

contribui e que desfruta das condições proporcionadas pela sua estrutura social. Assim, 

esta questão merece um “olhar” profundo acerca das condições da própria natureza do 

conhecimento. Afinal, como conhecemos? Como processamos o conhecimento? Como 

é que a realidade das coisas chega até nós? 

Esta é uma reflexão que estimula a existência de diferentes sistemas filosóficos que uma 

interessante exploração deste tema. No texto são apontados como exemplos o 

positivismo e o construtivismo, que são diferentes conceções acerca do conhecimento. 

O primeiro defende o conhecimento através da observação dos factos, já o segundo 
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postula o conhecimento através de organizações cognitivas, que cada um de nós, 

constrói sobre aquilo que observa, o que implica a influência do sujeito no próprio 

objeto de conhecimento.  

Vemos aqui a abordagem a diferentes conceções sobre o processo de conhecimento, 

mas será possível a adoção de qualquer uma delas isoladamente, sem ponderarmos 

sobre a outra? Este é um campo bastante vasto e interessante, que apela, sem dúvida à 

nossa reflexão e análise. 
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Anexo 5 - Texto 34 - Texto para leitura e comentários escritos sobre o texto 

“Análise do conceito de metodologia” 

“A metodologia significa etimologicamente "o caminho do conhecimento", e pode 

definir-se como o conjunto dos caminhos pelos quais o conhecimento poderá atingir um 

determinado fim entre o nível teórico e o nível da pragmática ou prática. 

O método é uma forma de operacionalização da metodologia, é algo mais específico. 

Geralmente o método é determinado por um conjunto de regras que fixam a ordem das 

operações a realizar, com vista a atingir um resultado determinado. 

Ambas constituem a ponte ou a adequação entre o nível teórico e a prática, indicando 

ao investigador os procedimentos necessários para chegar ao conhecimento. Trata-se de 

uma articulação (caminho) entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Não são mais do 

que ferramentas ou meios, para encontrar formas de resolver as interrogações da teoria 

em relação as dificuldades ou questões que surgem ao nível da prática. 

Deste modo existem alguns estruturadores, tais como a compreensão e a explicação que 

nos permitem classificar diversas metodologias e métodos e que são muito globais.  

A compreensão tem como objetivo a definição do modo de inteligibilidade dos 

fenómenos humanos, que apreende tudo aquilo de que podemos fazer numa 

representação. Posso considerar a compreensão um conhecimento empático das 

atitudes, sentimentos e intenções de outrem, que permite, por processos de 

identificação, reconhecer ou sentir o que sente um outro sujeito. Já a explicação 

pretende uma interpretação teórica de algo considerado como facto científico. Por 

exemplo, a determinação de fenómenos a partir das suas causas. Edgar Morin (1992) 

afirma que "enquanto compreender é captar as significações existenciais de uma 

situação ou de um fenómeno, explicar é situar um objeto ou um acontecimento em 

relação á sua origem ou modo de produção, às suas partes, ou componentes 

constitutivas, à sua constituição, à sua utilidade, à sua finalidade; é situá-lo numa 

causalidade determinista e numa ordem coerente". 

 

 Comente este texto por escrito. 

                                                           

4 Retirado de Wolfgang,L. (2008). Sebenta referente à disciplina de História das Ideias do 1º ano do MIP – 

Faculdade de Psicologia – U.L. 
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Respostas Tipo: Questão “Comente o texto por escrito”, sobre o texto “Análise do 

conceito de metodologia 

Nível 1 - Complexidade pré - estrutural - “O texto afirma que a metodologia significa 

etimologicamente "o caminho do conhecimento “.  

 

Nível 2 - Complexidade uni – estrutural - “O texto refere que a metodologia é 

fundamental para a aquisição do conhecimento, podendo ser operacionalizada pelo 

método.” 

 

Nível 3 - Complexidade multi – estrutural - A metodologia, tal como sugere o texto, é 

fundamental como processo para alcançar o conhecimento e pressupõe um conjunto de 

regras que torna possível o alcance dos resultados pretendidos. Este processo só é 

possível com a presença de alguns estruturadores, tais como a compreensão e a 

explicação, que possibilitam a classificação de diversas metodologias e métodos e que 

são muito globais.”  

 

Nível 4 - Complexidade relacional -“A aquisição do conhecimento implica um percurso 

que torne possível a concretização de um resultado com proveniência simultaneamente da 

teoria e quer pela prática. A metodologia, através do método, representa um conjunto de 

regras, que executadas por uma ordem determinada, proporcionam o alcance do 

conhecimento. A compreensão e a explicação, são alguns dos estruturadores, que nos 

permitem classificar diversas metodologias e métodos e que, em conjunto exercem uma 

ação complementar no percurso de aquisição do conhecimento.” 

 

Nível 5 – Complexidade relacional com abstração – “O texto apresenta uma abordagem 

sobre a importância das metodologias e, mais concretamente da sua operacionalização 

através do método, no processo de obtenção do conhecimento. É referida a temática da 

necessidade de definição de regras estruturadas que organizem e clarifiquem os 

processos de alcance do objeto de conhecimento, sendo estes instrumentos 

fundamentais para a obtenção de uma harmonia entre o conceito teórico e a prática a ele 
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associada. No entanto, para que seja possível definir um método são requeridos alguns 

mecanismos ativos, tais como a compreensão e a explicação, que permitem por um lado 

o reconhecimento e identificação do objeto do conhecimento e por outro a sua 

interpretação à luz da teoria correspondente. Mais uma vez o conhecimento se apresenta 

como um bem complexo, que está dependente da presença de diversos mecanismos, que 

vão conduzindo o percurso da sua descoberta. Possivelmente nunca saberemos se 

conseguimos, de facto, alcançar aquilo que é verdadeiro no conhecimento, pois outros 

fatores poderão ainda existir por explorar.  
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Anexo 6 - Texto 4 5- Texto para leitura e comentários escritos sobre o texto 

“O que é uma teoria científica?” 

 “Existem várias definições acerca do conceito de teoria. Podemos dizer que 

uma teoria é um conjunto estruturado de conceitos, ordenados por um ponto de vista e 

uma perspetiva unitária e comum. Trata-se de urna construção lógica de determinados 

conceitos, que se diferencia da prática, porque tem como objetivos a compreensão, 

explicação e a previsão de fenómenos. Uma teoria científica não é um corpo de 

conhecimentos, mas sim um sistema de conjeturas que deverá permitir, através de sua 

formulação e articulação dos dados observáveis, uma possibilidade de a confirmar ou 

refutar. Deste modo uma teoria torna possível fazer previsões, manipulando o seu 

modelo abstrato, e verificar a exatidão dessas previsões, através do resultado dessas 

manipulações, isto é, da interpretação de observações. Podemos ainda distinguir os 

princípios internos da teoria em entidades e processos fundamentais como 

pressupostos, axiomas, conceitos, leis, etc., dos princípios de ligação, que indicam 

como a estrutura e os conceitos se ligam aos fenómenos empíricos observáveis. 

 Uma teoria científica é um suporte ou instrumento que permite organizar, 

articular e interpretar as observações sobre as quais os Investigadores pretendem obter 

mais conhecimento. Isto exprime, de alguma forma, a origem etimológica da palavra 

teoria.   

 Para podermos observar e compreender algo necessitamos de um referencial, 

porque não existe um "olhar no vazio". Este referencial é constituído pela teoria. 

Compreender significa por sua vez "agarrar em conjunto e ligar a algo". Então, a teoria 

possibilita essa mesma articulação ou ligação dos fenómenos observáveis. Mas, se por 

um lado necessitamos de um suporte (instrumento) teórico para podermos observar, 

articular e interpretar os fenómenos, esse mesmo instrumento limita a nossa 

observação, isto é qualquer teoria tem necessariamente os seus limites. Recorrendo a 

uma metáfora: através de um microscópio (instrumento) podemos observar e 

interpretar uma célula, mas não nos permite ver o órgão, a pessoa e muito menos o seu 

contexto sociocultural. Trata-se de um paradoxo do qual não é possível sair.” 

                                                           

5 Retirado de Wolfgang,L. (2008). Sebenta referente à disciplina de História das Ideias do 1º ano do MIP – 

Faculdade de Psicologia – U.L. 
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 Comente este texto por escrito. 

 

Respostas Tipo: Questão “Comente o texto por escrito”, sobre o texto “O que é uma 

teoria científica? 

 

Nível 1 - Complexidade pré - estrutural - “O texto refere que uma teoria científica é um 

“conjunto estruturado de conceitos.”  

 

Nível 2 - Complexidade uni – estrutural - “De acordo com o texto uma teoria científica 

torna possível fazer previsões.” 

 

Nível 3 - Complexidade multi – estrutural -  “O conceito de teoria sugere a referência a 

um conjunto de conceitos construídos de forma ordenada e lógica, que se diferencia  da 

experiência (prática). A teoria permite pois, a elaboração de conjeturas que podem ou 

não ser confirmadas e representa também um referencial que permite a compreensão de 

determinados fenómenos.  

 

Nível 4 - Complexidade relacional - “ A teoria facilita o entendimento dos fenómenos, na 

medida em que representa em si mesma um conjunto de conceitos que permitem a sua 

compreensão, explicação e previsão de possíveis alterações. A teoria proporciona a 

articulação entre vários fenómenos observados, o que permite a evolução do 

conhecimento. 

 

Nível 5 – Complexidade relacional com abstração – “A teoria pode se entendida como 

forma de pensar e entender um fenômeno a partir da observação e está relacionada com 

a capacidade de compreender e percecionar a realidade, para além da experiência 

sensível, através da compreensão destas experiências. O texto refere-se a um sistema 

lógico que integra observações, axiomas e postulados e que tem como objetivo afirmar 

sob que condições se desenvolverão determinadas hipóteses. A partir da teoria, é 

possível deduzir ou postular outros factos por intermédio de certas regras e raciocínios. 

Contudo, este referencial que constitui a teoria e que representa o ponto de partida para 

o estudo da relação entre os fenómenos que ocorrem, pode ser fator limitativo para a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B4meno
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própria observação, no sentido em que pode à partida criar enviesamentos que 

impossibilitem uma análise expurgada quanto à ocorrência dos fenómenos. Uma teoria 

científica é a parte especulativa de uma ciência, por oposição à prática. Podemos então 

afirmar que uma teoria é um sistema consistente formado por observações, ideias e 

axiomas ou postulados, constituindo no seu todo um conjunto que tenta explicar 

determinados fenômenos. A questão que se levanta é a dos limites da utilização da 

teoria, quanto à limitação que pode transportar para a observação e o grau em que pode 

influenciar oe prórpios resultados. Esta temática, conduz-nos pois, à reflexão sobre os 

limites da utilização da teoria no método científico. 
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Anexo 7 – Texto 56 - Texto para leitura e comentários escritos sobre o tema 

“O referencial multidimensional para a análise de teorias em Psicologia” 

 “É evidente que em Psicologia, mesmo hoje em dia, existem as mais diversas 

correntes (ou sistemas) e teorias. Agora podemos interrogar-nos como vamos 

diferenciá-las uma das outras. Para a realização desta tarefa, necessitamos de urna 

referência, um referencial teórico. Já vimos que qualquer compreensão, perceção, 

observação ou análise necessita de uma referência. Esta referência é constituída pelo 

nosso referencial multidimensional para a análise de teorias em Psicologia. Já houve 

alguns autores que elaboraram um referencial com urna serie de estruturadores ou 

parâmetros para a análise de teorias em Psicologia. No entanto estes estudos ou 

abordaram um número muito reduzido de parâmetros, por exemplo, seis nos estudos de 

Coan & Zagona (1962), ou se destinaram a modelos mais específicos dentro da 

Psicologia como as dimensões para a análise dos modelos de personalidade de Hjelle & 

Ziegler (1981), ou ainda não tomaram em conta os diferentes níveis de análise (meta 

teórico, teórico, metodológico), como acontece no estudo de R. 1. Watson (1967). O 

presente referencial é inovador no sentido em que pretende ser, por um lado, 

suficientemente exaustivo para tornar possível analisar qualquer teoria em Psicologia e 

por outro lado, toma em consideração os diferentes níveis de análise em relação a uma 

teoria. 

 Em que consiste o nosso referencial multidimensional? Em primeiro lugar 

pretendemos distinguir quatro níveis de analise o nível meta-teórico, o nível teórico ou 

da teoria propriamente dita, o nível metodológico e por fim o nível da pragmática.  

A análise de uma teoria pode realizar-se de forma dedutiva: começando com uma 

análise meta-teórica, passando pela teoria, metodologia para acabar na pragmática, ou 

de forma indutiva, onde a sequência é inversa. Contudo, uma análise meta-teórica não 

se pode diferenciar claramente de uma análise da teoria propriamente dita, tal como os 

limites entre a teoria e a metodologia ou entre a metodologia e a pragmática não são 

muito claros.” 

                                                           

6 Retirado de Wolfgang,L. (2008). Sebenta referente à disciplina de História das Ideias do 1º ano do MIP – 

Faculdade de Psicologia – U.L. 
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Comente este texto por escrito 

Respostas Tipo: Questão “Comente o texto por escrito”, sobre o texto “O referencial 

multidimensional para a análise de teorias em Psicologia” 

 

Nível 1 - Complexidade pré - estrutural - “De acordo com o texto, existem hoje em dia 

correntes e teorias distintas em Psicologia”. 

 

Nível 2 - Complexidade uni – estrutural - “É necessário recorrer ao referencial teórico 

para distinguir as teorias em Psicologia”. 

 

Nível 3 - Complexidade multi – estrutural - “Em Psicologia podem existem diferentes 

correntes, e é necessário perceber o que as distingue entre si. Só um referencial teórico 

permitirá a análise dessas diferenças. 

 

Nível 4 - Complexidade relacional - “O referencial teórico é o que permite em Psicologia 

reconhecer o que distingue as suas diferentes correntes. O texto faz referência a diferentes 

autores, que através da definição de um conjunto de parâmetros tentaram realizar a 

análise de teorias em Psicologia, mas cujos pressupostos se mostraram insuficientes para 

alcançar esse objetivo. Surge então uma nova proposta de análise e avaliação das 

diferenças entre as diversas correntes que existem na Psicologia, designado por 

referencial multidimensional, com quatro níveis (análise meta-teórica, teoria, 

metodologia e pragmática), que possibilita ambos os raciocínios dedutivo e indutivo, i.e., 

partindo quer da meta teoria quer da pragmática. 

Nível 5 – Complexidade relacional com abstração – “ Para uma análise das diferentes 

correntes da Psicologia, é necessário um referencial teórico que apresente bastante 

profundidade e que tenha em conta os níveis de análise necessários para a formulação 

de uma teoria. O referencial multidimensional que é apresentado neste texto, pretende 

pois cumprir estas exigências e apoia-se no raciocínio dedutivo, que se inicia no nível 

meta teórico, que pretende teorizar sobre a própria teoria no âmbito da psicologia, o 

nível da teoria propriamente dita, que cria os postulados e princípios para esta área de 

conhecimento, o nível metodológico que consiste na definição das várias etapas do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Postulado
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processo e o nível da pragmática, que pretende explicar os fenômenos tendo em conta 

os seus aspetos úteis e necessários com sentido utilitário. Este referencial também 

admite este processo na sua forma inversa, invocando o raciocínio indutivo. No entanto 

coloca-se a questão dos limites entre cada um dos níveis propostos. Será assim tão 

importante para a compreensão das correntes e teorias em psicologia, uma definição 

rígida destas delimitações?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B4meno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Utilidade_(economia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Necessidade_(filosofia)
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Anexo 8 – Texto 6 7- Texto para leitura e comentários escritos sobre o tema 

“Análise de teorias em psicologia - Análise acerca da natureza do ser 

humano” 

“Todos os seres humanos possuem certas suposições básicas em relação à natureza 

humana e os autores das diversas teorias em Psicologia não constituem uma exceção. 

Estas suposições influenciam profundamente a forma como são construídas estas 

teorias. São conceções acerca da natureza humana, dificilmente testáveis ou não, quase 

axiomáticas e raramente explicitadas pelos autores. No entanto, não podemos 

compreender inteiramente uma dada teoria, sem nos apercebemos das conceções básicas 

da natureza humana, sobre as quais assentam. Estas conceções influenciam os aspetos 

do funcionamento psicológico estudados pelo modelo e os aspetos negligenciados ou 

postos de parte.  

Um dos estruturadores relativos às conceções sobre a natureza humana é a consciência 

vs inconsciência, que enfatiza a capacidade do ser humano em possuir um certo grau de 

consciência sobre a sua atividade ou estrutura mental, ou seja, se temos ou não 

consciência sobre os nossos processos mentais e os nossos comportamentos. 

 Podemos assim, estar perante uma conceção mais em termos de consciência sobre os 

processos mentais e sobre as nossas ações, que poderão até ser consideradas irracionais. 

A grande maioria dos estruturalistas partiu da noção de que o ser humano está em plena 

consciência das suas aptidões mentais, e por isso, utilizaram o método introspetivo para 

chegar, via autorrelatos, aos conteúdos das sensações. No entanto, para os psicanalistas 

o material mais pertinente ou determinante do nosso comportamento, encontra-se, à 

partida, no inconsciente. 

Este conceito de consciência que assume um triplo significado: moral (refletir sobre a 

diferença entre o bem e o mal, garantindo o livre arbítrio), metafisico (perceção de si 

próprio através do conhecimento interior) e psicológico (espirito definido pela 

consciência, instrumento não equivoco tanto do conhecimento do mundo como de si, 

acessível pela introspeção) tem vindo a ser alvo de reflexão ao longo da história da 

psicologia, originando controvérsia e contribuindo significativamente para a evolução 

                                                           

7 Retirado de Wolfgang,L. (2008). Sebenta referente à disciplina de História das Ideias do 1º ano do MIP – 

Faculdade de Psicologia – U.L. 
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da psicologia.” Comente o texto por escrito. 

Respostas Tipo: Questão “Comente o texto por escrito”, sobre o texto “Análise de 

teorias em psicologia - Análise acerca da natureza do ser humano” 

Nível 1 - Complexidade pré - estrutural - “Todos os seres humanos possuem suposições 

relativamente à sua própria natureza”. 

 

Nível 2 - Complexidade uni – estrutural - “É necessário recorrer às conceções básicas da 

natureza humana para podermos compreender uma dada teoria.  

 

Nível 3 - Complexidade multi – estrutural - “As suposições que os seres humanos 

possuem sobre a sua existência influenciam a construção das teorias. Estas conceções 

acerca da natureza humana limitam pois, a compreensão das teorias.  

 

Nível 4 - Complexidade relacional – “ As conceções que o ser humano realiza sobre a sua 

própria natureza influenciam os autores das teorias em psicologia, ou não fossem estes 

“seres humanos”. Não poderemos pois, compreender certa teoria se desconhecermos as 

conceções da natureza humana sobre as quais esta assenta. São elas que determinam os 

aspetos da atividade psicológica considerados para o modelo e aqueles que são, à partida, 

excluídos do mesmo. O nível de consciência ou de inconsciência que o ser humano tem 

de si é um dos elementos que causa controvérsia entre as correntes estruturalistas e as 

psicanalíticas. 

 

Nível 5 – Complexidade relacional com abstração – “ A análise das diferentes teorias em 

psicologia requere o conhecimento das conceções às quais estão associadas. Ainda que 

tais conceções sejam influenciadas pelas ideias que os investigadores têm sobre a sua 

própria existência, é nelas que poderemos encontrar os elementos que são considerados 

para o modelo estudado. Tais conceções limitam o âmbito do estudo do funcionamento 

psicológico, ao influenciarem os elementos considerados pelo modelo bem como aqueles 

que dele são excluídos.  

O nível de consciência ou inconsciência com que o ser humano realiza as suas funções, 

é um dos exemplos de estruturadores de teorias que têm gerado controvérsia ao longo 

dos tempos, sendo exemplos disso duas correntes: a estruturalista, que defende que o 
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homem possui inteira consciência dos seus comportamentos e a psicanalítica que atribui 

o comportamento humano à esfera do inconsciente. 

Poderemos então concluir que as teorias em psicologia resultam de conceções, 

influenciadas por crenças pessoais acerca da natureza humana, mas que são elas e as 

suas divergências que conduzem à evolução dos estudos e do conhecimento sobre esta 

matéria.   
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Anexo 9 – Texto 78 - Texto para leitura e comentários escritos sobre o tema 

“Análise ao nível da pragmática, da prática e da teoria” 

“A pragmática estuda a relação que o utilizador estabelece entre os símbolos e os 

objetos e eventos. É o encontro da teoria com o mundo dos fenómenos observáveis, 

isto é, com os dados provindos da observação. Desta forma, a pragmática per si é 

entendida como um conjunto ordenado de práticas, sendo a metodologia o caminho 

entre a teoria e a prática, e a pragmática a realização desse caminho. 

 A teoria determina então a observação ao permitir a seleção dos dados a serem 

observados. Alguns autores chamam a este processo "correção por baixo'. Mahoney 

(1976) afirmou, que uma teoria não só reflete ou explica os dados, mas também os gere, 

isto é, os dados podem ser considerados os próprios produtos da teoria. O observador vê 

o que quer ver, isto é, seleciona os dados por ele considerados significativos. A frase 

irónica "quando os factos não confirmam a teoria, mudam-se os factos", pode fazer um 

certo sentido, se entendermos por “mudar” não alterar, distorcer ou falsificar, mas sim 

por mudar a escolha ou cilício de outros dados. Infelizmente tem-se dado pouca 

importância à própria caracterização dos dados. Os dados são ainda vistos como suporte 

ou defesa de argumentações, crenças ou mesmo modelo, e não como matéria-prima para 

gerar ou estabelecer tais argumentos, crenças, modelos ou teorias. 

 No entanto, podemos não só afirmar que a teoria determina a observação, como 

também que a observação determina e corrige a teoria. Desta relação dialéctica, entre 

pressupostos teóricos e observações empíricas, da adequação entre a teoria e os 

fenómenos observáveis, resulta a definição externa ou a chamada validade externa. 

Deste modo, deveremos analisar cuidadosamente neste nível, aspetos como o objeto do 

estudo ou da teoria, o contexto ou nível de observação dos fenómenos humanos e a 

própria natureza dos dados.” 

 

Comente este texto por escrito. 

 

                                                           

8 Retirado de Wolfgang,L. (2008). Sebenta referente à disciplina de História das Ideias do 1º ano do MIP – 

Faculdade de Psicologia – U.L. 
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Respostas Tipo: Questão “Comente este texto por escrito”, sobre o texto “Análise ao 

nível da pragmática, da prática e da teoria” 

Nível 1 - Complexidade pré - estrutural - “A pragmática é importante para a teoria. 

 

Nível 2 - Complexidade uni – estrutural - “A conjugação entre a teoria e a prática só é 

possível através da pragmática. 

 

Nível 3 - Complexidade multi – estrutural - “ Sendo a “teoria” o que determina os dados 

de observação, e por conseguinte um fator limitativo, a pragmática opera como 

interlocutor entre a “teoria” e estes dados (observação), na medida em que representa a 

base da implementação da metodologia.  

 

Nível 4 - Complexidade relacional – “ A pragmática proporciona uma atribuição de 

significado aos dados observáveis correspondentes a certa teoria. É a pragmática através 

da sua função de descodificação, que proporciona a definição de um conjunto de 

procedimentos (metodologia) e torna possível a integração da teoria com a prática, 

representando esta última os fenómenos que constituem a observação. Quanto à teoria, 

ela determina e define os dados eleitos para certa observação, o que conduz alguns 

autores à reflecção sobre a dupla função de explicação e manipulação de dados que está 

subjacente à teoria e que pode ser alvo de análises contraditórias.  

 

Nível 5 – Complexidade relacional com abstração – O conceito de teoria pode ser 

entendido como forma de conhecimento, isto porque conduz à atividade de entendimento 

de fenómenos a partir da sua observação. Estaremos então a falar de uma ideia ou 

conjunto de ideias que se encontram comprovadas por dados observáveis, mas que podem 

também originar novas ideias, quando analisadas à luz de diferentes perspetivas e da 

introdução de novos dados a observar. A construção ou validação da teoria é alicerçada 

em diversas etapas que constituem o método, caminho através do qual se vão 

desenrolando e operacionalizando as ações necessárias para dada construção. A 

observação é uma das fases deste método e pretende alcançar a compreensão dos 

fenómenos, excluindo a presença de eventuais ideias prévias do observador. Neste caso o 
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objetivo é compreender os dados estudados e não tanto atribui-lhes significado. Quanto à 

pragmática, doutrina introduzida por Charles S. Peirce, em 1878 como sendo a atribuição 

de significado útil e prático a um conceito. A pragmática está muito relacionada com a 

funcionalidade da teoria, i.e., com aquilo que é o seu contributo para a evolução do 

conhecimento em determinada área. Neste texto é notória a importância atribuída à 

pragmática, considerando-a mesmo “a realização do caminho entre a teoria e a prática”. 

Uma vez que este percurso envolve a manipulação de dados e a sua observação. A 

pragmática poderá então ser considerada um “sistema” clarificador da prática associada à 

teoria, bem como dos limites subjacentes à manipulação dos dados observáveis e à sua 

própria natureza.  
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Anexo 10 – Texto 89 - Texto para leitura e comentários escritos sobre o tema 

“Aspetos constituintes de uma teoria: Causalidade e Correlação” 

“Para interligar os conceitos numa teoria mais ou menos coerente, recorre-se a 

determinado tipo de explicação que pode ser de ordem causal ou correlacional, 

interessando neste caso, averiguar o tipo de explicação subjacente à teoria e não os 

próprios conteúdos. Muitas vezes, a teoria recorre a uma explicação causal. Mas será a 

noção da própria causa ou causalidade sempre idêntica? Ou será que existem diferentes 

tipos de causalidade? De facto, vemo-nos confrontados com este tipo de interrogações, 

quando uma criança pergunta: - “Porque é que os pássaros têm asas?". 

 Já Aristóteles postulou quatro tipos de causas diferentes, e vários autores 

recentes distinguem a causalidade linear da causalidade circular, caracterizando-se a 

primeira por uma sucessão dos acontecimentos: A provoca B provoca C provoca D. 

Trata-se de uma causalidade, como é concebida em termos clássicos nas ciências 

experimentais. Na causalidade circular temos uma relação causal do tipo: A provoca B 

provoca A provoca B …, onde por um anel de regulação se verifique um 

condicionamento reciproco. A causa e o efeito sobrepõem-se ou alternam entre si. 

Como Edgar Morin diz (1987, p. 238), um efeito retroagindo produz efeito sobre a 

causa e, sem deixar de ser efeito, torna-se causal da causa, que se torna o seu efeito, 

embora permanecendo causa. Dito de uma forma mais simples, urna mudança do estado 

do sistema A e uma mudança do estado do sistema B, contém cada uma, uma causa e 

um efeito, ambas relacionadas entre si, de uma forma que os dois sistemas formam um 

único sistema. Estamos perante uma visão sistémica. Para dar um exemplo simples 

desta visão ao nível do relacionamento interpessoal: O aluno (A) desrespeita o professor 

(B), porque este é considerado autoritário, e o professor é autoritário porque se sente 

desrespeitado pelo aluno. Aqui tanto o aluno como o professor são causa e 

simultaneamente efeito da mesma relação (sistema).” 

Comente este texto por escrito 

                                                           

9 Retirado de Wolfgang,L. (2008). Sebenta referente à disciplina de História das Ideias do 1º ano do MIP – 

Faculdade de Psicologia – U.L. 
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Respostas Tipo: Questão “Comente este texto por escrito”, sobre o texto “Aspetos 

constituintes de uma teoria: Causalidade e Correlação” 

Nível 1 - Complexidade pré - estrutural - “Uma teoria possui conceitos”. 

 

Nível 2 - Complexidade uni – estrutural - “De acordo com o texto uma teoria pode ter 

diferentes causas”. 

 

Nível 3 - Complexidade multi – estrutural – “A explicação de uma teoria pode ter uma 

origem causal ou correlacional. De acordo com o texto diversos autores recentes, 

proferem acerca de dois tipos de causalidade: a linear e a circular, que atribuem diferentes 

causas aos fenómenos. 

 

Nível 4 - Complexidade relacional – “ A teoria, sendo o resultado da conjugação de 

vários conceitos, requer uma explicação. É essa explicação que proporciona a atribuição 

de significado à relação existente entre conceitos.  

Neste sentido, por vezes a teoria recorre a uma explicação de ordem causal, que pretende 

obter a explicação sobre o modo como os factos surgem e se interligam. A causalidade de 

um fenómeno, é assim, sinónimo da sua compreensão.  

Este conceito de “causa”, como fator essencial à compreensão da ocorrência dos 

fenómenos, tem sido discutido por autores recentes, que o classificam em dois diferentes 

tipos: causalidade linear e causalidade circular, pois a causa tanto pode ser provocada 

apenas pelo acontecimento precedente, como pela própria causa, quando se observa um 

movimento de reciprocidade em que ambos, causa e efeito, que provoca uma influência 

mutua. Vemos então que a causa da ocorrência dos fenómenos pode não ser apenas 

devida ao efeito mas também à ação da própria causa em si mesma sobre o efeito. 

 

Nível 5 – Complexidade relacional com abstração – Este texto apresenta uma reflexão 

sobre a importância da compreensão da “causa das coisas”. Discute-se a importância da 

causalidade como veículo esclarecedor da origem e explicação dos fenómenos, bem 

como das relações de “causa efeito” que lhes estão subjacentes, sendo este um fator 

fundamental para a construção e interligação dos conceitos que alicerçam uma teoria. 

Embora a causalidade, segundo Parot & Doron (2001), seja a relação entre a causa e o 

efeito que a mesma produz, a conceção destas relações tem evoluído ao longo da 
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história da ciência, e a causalidade simples, que no texto surge como linear, e que 

determina que uma causa tem um efeito e cada efeito tem a sua causa, é sucedida pela 

causalidade múltipla, que integra a causalidade circular, e que pressupõe uma noção de 

causalidade na qual a causa e o efeito entram em interação, sendo conferido ao efeito a 

causalidade sobre a “causa” tornando-se esta seu efeito. Segundo defendem Parot & 

Doron (2001), esta ideia de causalidade múltipla sugere a existência de várias causas 

que, ponderadas de forma diferente, entram em interação.  

A causalidade é, assim, condição fundamental no processo de produção de uma teoria, 

mas é necessário que não sejamos rígidos no modo de análise da existência e ocorrência 

das relações entre fenómenos, uma vez que que as interações ocorrem em contexto 

sistémico, o que não permite a generalização das atribuições causais apenas à causa.   
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Anexo 11 – Texto 910 - Texto para leitura e comentários escritos sobre o tema 

“Perspetiva e Ponto de Vista” 

“O conceito de perspetiva parte da noção do território, ou seja, é a forma como a 

"realidade" se apresenta ao sujeito cognoscente. Por exempto, se estou à volta de um 

mesa com comida posso ver determinados petiscos à minha frente, mas a pessoa do 

outro lado da mesa não os vê na perspetiva dela, porque estão situados atrás de garrafas 

de vinho. Temos então duas perspetivas diferentes. A história dos cinco cegos à 

nascença, que descrevem pela primeira vez um elefante também ilustra esta noção das 

diferentes perspetivas. Um apalpando a orelha do animal dizia, que se tratava de algo 

como uma grande folha, outro dizia: "não, é uma cobra grande" e o terceiro, que 

abraçava a perna do elefante, afirmava parecia mais um tronco de uma árvore, e assim 

por adiante. Por perspetiva, entendemos aqui também, a forma como as teorias 

interpretam os dados observáveis, ou melhor, quais dos dados provenientes da 

observação são considerados significativos. Será o comportamento manifesto (animal 

ou humano) ou relato dos sonhos? Serão aspetos do funcionamento neurofisiológico ou 

os padrões comunicacionais interpessoais?  

Então, surgem teorias como o estruturalismo que se dedica aos conteúdos da 

consciência, o funcionalismo que se preocupa com a função da mente e do corpo na 

adaptação do organismo, o behaviorismo que estuda o comportamento manifesto e a 

psicanálise que considera que devem ser estudar os motivos inconscientes, com base em 

índices provindos dos sonhos, erros verbais e sintomas. 

Mesmo perante perspetivas semelhantes (uma completa sobreposição das perspetivas ou 

perspetivas idênticas entre duas pessoas ou duas teorias, é praticamente impossível), 

podem existir pontos de vista distintos. O ponto de vista é a carta, ou seja, como nos 

expomos á "realidade". Por exemplo, mesmo que duas pessoas vejam determinada 

alimentação em cima de uma mesa, podem ter pontos de vista diferentes. Para uma, é 

algo delicioso, para a outra algo detestável.”  

Comente este texto por escrito. 

 

 

                                                           

10 Retirado de Wolfgang,L. (2008). Sebenta referente à disciplina de História das Ideias do 1º ano do MIP – 

Faculdade de Psicologia – U.L. 
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Respostas Tipo: Questão “Comente este texto por escrito”, sobre o texto “Perspetiva e 

Ponto de Vista” 

Nível 1 - Complexidade pré - estrutural - “Não existem perspetivas e pontos de vista 

idênticos sobre a realidade”. 

 

Nível 2 - Complexidade uni - estrutural - “Este texto apela à questão da influência de 

diferentes perspetivas sobre a realidade, na elaboração das teorias”. 

 

Nível 3 - Complexidade multi - estrutural - “As diferentes teorias sobre o comportamento 

refletem as diferentes perspetivas que existem sobre os dados que são observados, tal 

como exemplifica o texto com o comportamento: será este real, produto de sonhos, 

produto do funcionamento neurofisiológico ou resultado dos padrões comunicacionais 

interpessoais?  

 

Nível 4 - Complexidade relacional – “ Os conceitos de “perspetiva” e de “ponto de vista” 

indicam uma divergência de ideias entre indivíduos ou conjuntos de indivíduos, acerca de 

uma mesma realidade observada. No caso da “perspetiva” esta manifesta-se nas posições 

que cada observador adota relativamente à realidade que observa e se apresenta a si. 

Diferentes indivíduos têm pois uma visão distinta dos mesmos dados observados. Esta 

problemática aplica-se por exemplo às teorias sobre o comportamento que, como 

sabemos adotam diferentes explicações sobre a sua proveniência. O texto refere teorias 

como o estruturalismo, o funcionalismo, o behaviorismo e a psicanálise, que apresentam 

diferentes visões sobre a temática do comportamento e que são exemplo de visões 

divergentes sobre um mesmo dado de observação. O ponto de vista é um conceito 

diferente, na medida em que neste caso está implicado o envolvimento do individuo com 

a realidade, i.e., a sua localização relativamente a determinado “dado”, e é com base nela 

que se posiciona e emite juízos relativamente aquilo que observa. 

 

Nível 5 – Complexidade relacional com abstração - As noções de “perspetiva” e de 

“ponto de vista”, embora se possam relacionar, têm entre si significados distintos. 

Enquanto a “perspetiva” se refere à representação que é feita de objetos ou dados 

observáveis, “o ponto de vista” refere-se ao significado/aspeto que o objeto ganha em 



Faculdade de Psicologia 

Universidade de Lisboa 
Dissertação de Mestrado Integrado – Secção de Psicologia da Educação e da Orientação 

Uma Intervenção na Abordagem à Escrita - Impacto na Qualidade da Aprendizagem 

Edite Moita*2013 

 

  

94 
 

função do local de onde é observado. A primeira remete-nos para uma representação do 

objeto tal como ele se apresenta, a segunda já é afetada por questões de localização e 

distância, face ao mesmo, embora ambas reflitam a relativização da experiência humana.  

O texto em análise apresenta uma abordagem de perspetiva influenciadora das teorias, 

uma vez que esta exerce influência na interpretação dos dados observáveis e na sua 

própria seleção para a análise. Como exemplo surgem as teorias sobre o comportamento 

que, embora possam revelar pontos comuns, não encontram sobreposição, uma vez que 

são oriundas de diferentes perspetivas de análise da observação. Vemos então que face a 

uma realidade observada surgirão sempre diferentes perspetivas que irão influenciar as 

teorias pela forma como são relacionados os dados que estão na sua origem. No entanto, 

penso que devemos integrar estas divergências como contributos positivos para a ciência, 

uma vez que são as diferentes teorias que movem os conhecimentos em direção ao futuro. 
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Anexo 12 – Descrição das sessões  

 Sessões de Intervenção 

Primeira sessão 

Objetivos: 

 Apresentação do processo de intervenção à participante. 

 Auto - análise da participante sobre a sua abordagem pessoal à escrita  

 

Descrição da sessão: 

 Esta sessão com duração de aproximadamente 1h20, teve início com uma 

introdução sobre a estrutura da intervenção, sua utilidade e dinâmica, “ a ideia hoje é 

responderes a um questionário, de seguida dar-te a conhecer os diferentes tipos de 

abordagem à escrita que existem, e proporcionar-te uma autoanálise sobre a tua 

abordagem pessoal à escrita. Nas próximas sessões vou apresentar-te os vários passos a 

adotar para a produção de um texto escrito, numa perspetiva de abordagem de 

profundidade e organização à escrita, que inclui a sua aplicação prática. Por último terás 

a oportunidade de aplicar tais práticas a um trabalho académico que realizes este 

semestre. A participante teve ainda a oportunidade de colocar as suas questões pessoais. 

 De seguida foi aplicado à participante o “Questionário de Abordagens à Escrita “ 

(anexo 13), e foram explicados os objetivos e características das diferentes abordagens à 

escrita que são medidas pelo questionário (anexo14) que lhe permitiu a cotação (anexo 

15) e interpretação das suas respostas através da localização do seu total em cada grupo 

de itens da tabela em anexo 16. Por fim a participante teve a oportunidades de refletir 

sobre os resultados obtidos (anexo 17). 

 

 

Segunda sessão 

Objetivos: 

 Recordar e reforçar o conhecimento e consciência da participante sobre o 

conceito subjacente a uma Abordagem de Profundidade e Organização à Escrita 

e sua importância no âmbito da aprendizagem. 
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 Dotar a participante de conhecimentos sobre as diferentes etapas que constituem 

um processo de escrita, com base numa Abordagem de Profundidade e 

Organização. 

 Mostrar à participante a importância e utilidade desta abordagem e provocar a 

sua reflexão sobre o tema, promovendo a sua consciencialização e abertura para 

abordagens alternativas. 

Descrição da sessão: 

 Esta sessão teve a duração de 1h20, e iniciou-se com uma explicação do 

conceito, objetivos e características de uma abordagem de profundidade e organização à 

escrita. De seguida procedeu-se à apresentação das três fases que constituem a estratégia 

da abordagem de profundidade à escrita - Planificação da escrita, Redação e Revisão - 

através de material ilustrativo - Atividade 1 (anexo 18). De seguida a participante teve a 

oportunidade de refletir sobre o seu modo pessoal de planeamento de um trabalho 

escrito, bem como as vantagens e desvantagens por si identificadas nesse processo que 

utiliza habitualmente (anexo 18). 

 No final da sessão foi dada enfase à estratégia metacognitiva envolvida neste 

processo de escrita e suas características quanto às capacidades de auto planeamento, 

autorregulação e autoavaliação, subjacentes à sua implementação. A participante teve 

oportunidade para expor as suas dúvidas ou outros comentários adicionais. Foi-lhe 

ainda entregue o material utilizado nesta sessão para que lhe fosse possível realizar a 

recapitulação e familiarização do tema em questão. 

Balanço da sessão: 

 A participante mostrou-se interessada no tema e conteúdo da sessão e 

manifestou agrado quanto à sua utilidade para os seus futuros trabalhos escritos. 

 A participante mostrou a sua satisfação por lhe ter sido entregue o material de 

apoio, uma vez que o mesmo lhe permitia uma melhor colaboração nas sessões 

seguintes de aprofundamento de cada um dos pontos focados. 

 

Terceira sessão 
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Objetivos: 

 Reflexão em conjunto com a participante sobre o conceito subjacente a uma da 

Abordagem de Profundidade e Organização à Escrita e sua importância no 

âmbito da aprendizagem. 

 Promover o conhecimento da participante sobre os vários passos que integram a 

fase da planificação de um texto escrito.  

 Reflexão da participante sobre a sua prática pessoal em comparação com a 

informação apresentada. 

Descrição da sessão: 

 Esta sessão teve a duração de cerca de 1h25 e no seu início procedeu-se a uma 

breve recapitulação da sessão anterior, e da importância desta abordagem à escrita para 

a melhoria da aprendizagem dos alunos. De seguida apresentou-se à participante os 

vários passos considerados na 1ª das três fases que caraterizam o processo de escrita 

numa perspetiva de abordagem de profundidade e organização – planificação da escrita 

– atividade 2 (anexo 19). A participante teve a oportunidade de refletir sobre as 

diferenças e semelhanças que existiam entre a sua planificação pessoal da escrita e os 

conhecimentos adquiridos nesta sessão (anexo 19).  

Balanço da sessão: 

 Em alguns dos passos descritos na fase da planificação da escrita, a participante 

encontrou diferenças relativamente à sua prática pessoal e destaca a utilidade do 

conhecimento da abordagem exposta, para uma produção de trabalhos escritos 

com maior qualidade e para uma melhor consolidação do objeto de 

aprendizagem. 

Quarta sessão 

Objetivos: 

 Proporcionar à participante a consolidação do conhecimento sobre os passos que 

integram a fase correspondente à planificação da escrita, dando-lhe a 

oportunidade de aceder à sua prática através do recurso a um texto real. 

 Promover a recordação da participante e reforçar a sua consciência sobre os 



Faculdade de Psicologia 

Universidade de Lisboa 
Dissertação de Mestrado Integrado – Secção de Psicologia da Educação e da Orientação 

Uma Intervenção na Abordagem à Escrita - Impacto na Qualidade da Aprendizagem 

Edite Moita*2013 

 

  

98 
 

procedimentos subjacentes a uma abordagem de profundidade e organização à 

escrita. 

Descrição da sessão: 

 Esta sessão teve a duração de 1h20 e consistiu na aplicação prática dos vários 

passos que constituem a fase da planificação da escrita a um texto real. Procedeu-se 

pois à descrição de cada passo acompanhada sempre pela apresentação à participante do 

exemplo real correspondente a um tema para escrita. À medida que se ia introduzindo 

cada um dos passos, procedia-se à sua explicação e apresentação de um exemplo prático 

real – atividade 3 (anexo 20). No final deste procedimento foi dada à participante a 

possibilidade de ela própria copiar as partes do texto real apresentadas, correspondentes 

a cada um dos passos enumerados na fase da planificação (anexo 20). No final da 

sessão a participante teve a oportunidade de manifestar as diferenças encontradas entre 

os procedimentos que praticou e a sua prática pessoal. 

Balanço da sessão: 

 A participante afirmou que o manuseamento de competências práticas que 

realizou para a execução dos passos implícitos na fase da planificação, lhe 

conferiu uma melhor noção sobre as tarefas envolvidas na mesma. 

 A participante concluiu que esta aplicação prática de conceitos lhe facilitou a sua 

interiorização.  

 

Quinta sessão 

Objetivos: 

 Proporcionar à participante a consolidação do conhecimento sobre os passos que 

integram as fases correspondentes à Redação e à Revisão de um texto escrito, 

dando-lhe a oportunidade de aceder à sua prática através do recurso ao texto real 

já praticado na sessão anterior.   

 Continuação da promoção do reforço da consciência da participante sobre os 

procedimentos subjacentes a uma abordagem de profundidade e organização à 

escrita. 
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Descrição da sessão: 

 Atribui-se a esta sessão, com uma duração aproximada de 1h25 uma dinâmica 

semelhante à sessão anterior, com a aplicação prática dos vários passos que constituem 

as fases da Redação e Revisão de um texto escrito, com exemplificação de um texto 

real. Procedeu-se pois à descrição de cada passo acompanhada sempre pela 

apresentação à participante do exemplo real correspondente ao mesmo tema de escrita 

da sessão anterior. À medida que se ia introduzindo cada uma das fases e passos 

correspondentes, procedia-se à sua explicação e apresentação de um exemplo prático 

real – atividade 4 (anexo 21). No final deste procedimento foi dada à participante a 

possibilidade de ela própria copiar as partes do texto real apresentadas, correspondentes 

a cada um dos passos enumerados nas fases de Redação e Revisão (anexo 21).  

 No final desta sessão a participante disponibilizou-se para a realização e 

apresentação de um trabalho escrito dirigido a uma das suas disciplinas de curso. 

Balanço da sessão: 

 A participante manifestou o seu agrado pela forma gradual como lhe foi 

proporcionada uma noção concreta dos procedimentos necessários para a prática de uma 

abordagem de profundidade e organização à escrita.  

 O facto de a participante ter tido a oportunidade de copiar o exemplo dado sobre 

o texto real, conferiu-lhe uma ainda melhor noção dos processos cognitivos, 

motivacionais e autorregulatórios envolvidos neste processo. 

 

Sexta sessão 

Objetivos: 

 Apresentação e entrega pela participante do resultado de um trabalho prático 

escrito. 

 Reforço da consciência da participante sobre as vantagens da utilização de uma 
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abordagem de profundidade e organização à escrita. 

Descrição da sessão: 

 Esta sessão teve uma duração de 50 minutos e consistiu na entrega e 

apresentação pela participante do seu produto pessoal de escrita (anexo 22), que se 

destinou à avaliação no âmbito da disciplina de Introdução à Psicologia do 

Desenvolvimento, e que consistiu num relatório individual de aula, bem como a “Lista 

de Verificação” (anexo 23) e “Tabela de Avaliação de Desempenho” (anexo 24) de uma 

Abordagem de Profundidade e Organização à Escrita 

 No final da sessão realizou-se um ponto de situação sobre o tema e conteúdo das 

sessões de intervenção e recapitulou-se as várias fases do processo de escrita abordadas, 

bem como a sua importância no âmbito de uma abordagem de profundidade e 

organização à escrita. 

Balanço da sessão: 

 A participante manifestou o seu agrado pela realização do trabalho e pelos 

conhecimentos adquiridos, e afirmou que a sua tomada de consciência acerca 

desta abordagem lhe permitia orientar os seus textos escritos de uma forma mais 

organizada e consistente. 

 

 

 

Sétima sessão 

Objetivos: 

 Auto - avaliação realizada pela participante sobre a sua abordagem à escrita após 

intervenção. 

Descrição da sessão: 
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 Esta sessão foi dedicada à aplicação do questionário de auto - avaliação da 

participante sobre a sua abordagem pessoal à escrita, após intervenção, novamente 

através do “Questionário de Abordagens à Escrita” (anexo 25), sua cotação (anexo 26) e 

interpretação (anexo 27). 

 Balanço da sessão: 

 A participante reforçou a utilidade da intervenção para o seu desenvolvimento de 

trabalhos escritos com uma “maior qualidade”. 

 A participante manifestou agrado pelos procedimentos utilizados ao longo da 

implementação da intervenção. 

 

 Sessões após avaliação follow up 

 

Primeira sessão 

Objetivos: 

 Auto - avaliação da participante quanto à qualidade do seu produto de 

aprendizagem, quando exposta a diferentes situações de aprendizagem ( 

“Qualidade do seu produto de aprendizagem”). 

 

Descrição da sessão: 

Foi explicado à participante a variação do produto da aprendizagem em função da sua 

qualidade, tendo esta a oportunidade de realizar o “Questionário da Qualidade do 

Produto de Aprendizagem” (anexo 28). Foi ainda realizada a confirmação das datas 

das próximas sessões referentes à segunda fase de avaliação. 

 

Balanço da sessão: 
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 O participante continuou colaborante e reforçou a utilidade desta intervenção 

para a realização dos seus trabalhos escritos. 

  

Segunda sessão 

Objetivos: 

 Obtenção de dados sobre a experiência de participação neste estuda para aferir 

possíveis mudanças pessoais e a utilidade desta intervenção. 

 Agradecimento à participante pela sua valiosa colaboração nesta experiência de 

caso único. 

 

 

Descrição da sessão: 

Foi explicado à participante o objetivo da entrevista e se seguida passou-se à sua 

aplicação conforme anexo 29. No final foi feito o agradecimento à participante pela sua 

participação e disponibilizados os resultados, caso haja interesse, após apresentação 

desta monografia. 

Balanço da sessão: 

A participante mostrou-se recetiva às perguntas realizadas e contribuiu de forma 

construtiva para o enriquecimento da discussão de resultados. 
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Anexo 13 11– Autoanálise da abordagem pessoal à escrita – 1ª parte - pré 

Intervenção 

    Questionário de Abordagens à escrita 
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 Retirado do programa Aprender Melhor – Aumentar o Sucesso e a Qualidade da Aprendizagem, Duarte 

(2012) 
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Anexo 14 12– Material utilizado para a descrição das diferentes abordagens à 

escrita que são medidas pelo questionário 
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 Inspirado no do programa Aprender Melhor – Aumentar o Sucesso e a Qualidade da Aprendizagem, 

Duarte (2012) 

 

Investimento mínimo na escrita. 

Tem como objetivo único evitar o fracasso. 

A escrita é percecionada como imposição exterior...tempo despendido é 

escasso. 

Planeamento, caso exista, é abreviado, baseado apenas em palavra-frase, 

factos, definições... 

Preocupação na produção de uma quantidade de discurso, sem emissão de 

pontos de vista ou de mensagens.  

Redação baseada na reprodução literal dos textos consultados. 

Revisão, caso exista, é escassa e incide em detalhes formais. 

 

Revisão, caso exista, é escassa e incide em detalhes formais 

 

 

 

 

 

Tem como objetivo uma aprendizagem, estruturada e organizada da 

matéria.  

É retirado prazer da tarefa pensando na atualização de interesses e 

competências – dá-se o envolvimento ativo com a tarefa. 

O planeamento é profundo e estruturado e envolve a consulta diversificada 

de fontes de informação, a organização das ideias a escrever, a expressão de 

pontos de vista pessoais sobre o tema. 

Ocorre a relacionação de tópicos, com conhecimentos pessoais e informações 

diversas e com o mundo real. 

A revisão é intensa e tem em atenção aspetos formais e ideias expressas. 

Abordagem de Superfície à Escrita 

Abordagem de Profundidade à Escrita 
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 Inspirado no do programa Aprender Melhor – Aumentar o Sucesso e a Qualidade da Aprendizagem, 

Duarte (2012) 

 

Tem como objetivo a procura de classificações elevadas. 

Organização disciplinada da escrita – projeto de escrita. 

Planeamento envolve consulta diversificada de fontes de informação, mas sem 

nunca perder de vista o que é realmente importante. 

Redação revela sensibilidade às expetativas do educador e suas eventuais 

correções. 

 

 

 

 

Abordagem de Organização à Escrita 
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Anexo 15 13– Autoanálise da abordagem pessoal à escrita – 1ª parte – Ficha 

de cotação do Questionário de Abordagens à escrita – Pré Intervenção 
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 Retirado do programa Aprender Melhor – Aumentar o Sucesso e a Qualidade da Aprendizagem, Duarte 

(2012) 

3 3 3 2 

3 1 2 3 

25 

20 
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Anexo 1614 – Autoanálise da abordagem pessoal à escrita – 2ª parte – 

Interpretação da cotação relativa à pontuação obtida no “ Questionário de 

Abordagens à Escrita” – Pré Intervenção 
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 Retirado do programa Aprender Melhor – Aumentar o Sucesso e a Qualidade da Aprendizagem, Duarte 

(2012) 
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Anexo 17 – Reflexão escrita pela participante acerca da sua análise dos 

resultados provenientes do “Questionário de Abordagens à Escrita” 

 

“A abordagem à escrita de profundidade apresenta valores reduzidos, porque nem 

sempre faço grande pesquisa bibliográfica sobre o assunto, concentrando-me mais 

em material das aulas; apresento também uma abordagem superficial à escrita com 

valores reduzidos porque não me concentro tanto na transmissão da mensagem ou 

pontos de vista como na ortografia e gramática. 

A abordagem de organização à escrita também é reduzida pois não há um 

planeamento exato do texto, nem uma preocupação com o modo de avaliação do 

professor.” 
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Anexo 18 15- Atividade 1 - Apresentação das três fases que apoiam uma abordagem 

de profundidade e organização à escrita 
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 Definição dos objetivos da tarefa. 

 Localização e leitura de textos que já tenham 

feito o mesmo ou semelhante.  

 Descriminação de possíveis partes do tema. 

 Seleção de uma estratégia de recolha de 

informação. 

 Seleção de uma estratégia de escrita. 

 Elaboração de um cronograma do trabalho. 

 

Conceção de Abordagem de Profundidade e Organização à Escrita: atitude de 

envolvência com o tema e com a apresentação da informação escrita; envolvimento ativo 

no processo de escrita. Esta abordagem considera três fases : 

 

c A. Planificação 

 Sintetizar e comentar as ideias. 

 Redigir uma Introdução que apresente os 

objetivos e hipóteses do trabalho, a sua 

metodologia e sua importância. 

 Redigir uma Conclusão, que sintetize e 

interprete os resultados da análise. 

 Listar as referências bibliográficas consultadas. 

  Rever e corrigir o texto 

 Verificação da expressão do que se quer exprimir  

 Correção de ortografia, pontuação e gramática   

 

 

B. Redação 

C. Revisão  
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Comentários da participante acerca do seu processo pessoal de planificação da 

escrita às seguintes questões: 

 

1. Como planificas os teus textos escritos? 

 

 

“ Faço uma pesquisa mais específica de definições e faço o desenvolvimento com base 

em materiais, bibliografia e internet…as diferentes fases, a história, a bibliografia é um 

processo um pouco intuitivo.” 

 

 

 

 

 

 

2. Quais são para ti as vantagens e desvantagens do teu processo pessoal de 

planificação? 

 

 

“ A vantagem tem a ver com uma maior rapidez que é exigida pela pressão do tempo, a 

desvantagem é que, como não faço propriamente uma planificação completa, muitas 

vezes há desorganização, que conduz a uma menor riqueza no resultado do trabalho 

escrito.” 
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Anexo 1916 - Atividade 2 – Apresentação dos procedimentos correspondentes à fase 

da Planificação – 1.Projeto de Escrita, com recurso a exemplo prático, de acordo com 

uma abordagem de profundidade e organização à escrita.  

Tema do exemplo prático de trabalho escrito: Ensaio Sobre a História da Conceção da 

Aprendizagem 

 

1. Projeto de Escrita; 

a) Definição dos objetivos da tarefa: 

Analisar a representação sobre a Conceção da Aprendizagem ao longo da História, 

identificando possíveis transformações e recorrências temporais nessa representação; 

mais especificamente identificar, na base de hipotéticos isomorfismos entre essas 

representações e as conceções leigas de aprendizagem identificadas atualmente, 

mudanças e redundâncias na dualidade conhecida entre uma conceção quantitativa e 

uma conceção qualitativa de aprendizagem.  

 O termo “Aprendizagem” deve ser tomado aqui num sentido amplo 

(considerando a análise histórica e transcultural que se efetua), sobrepondo-se com 

outros conceitos, como os de “Memória”, “Conhecimento”, “Saber”, etc. A conceção 

quantitativa de aprendizagem defende esta como um processo de aquisição de 
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A. Planificação 
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informação, pela memorização, enquanto a conceção qualitativa expande esta noção à 

importância de evocar a compreensão dessa informação. 

b) Localização e leitura de textos que já tenham feito o mesmo ou semelhante:  

(e.g. Bruner, J. (2004). A Short History of Psychological Theories of Learning. 

Daedalus 133 (1). 13-20) 

 

c) Descriminação de possíveis partes do tema:  

Os principais períodos da História das Ideias e, em cada um deles, os autores/obras que 

tenham contribuído para o tema deste trabalho.  

d) Seleção de uma estratégia de recolha de informação sobre a qual elaborar a 

escrita: 

Sublinhar as ideias explícitas, em cada uma daquelas obras, sobre a noção do que é a 

aprendizagem ou de como se aprende, focalizando naquelas que reflitam uma conceção 

quantitativa ou qualitativa de aprendizagem. 

e) Seleção de uma estratégia de escrita: 

(e) 1: sintetizar e comentar estas ideias, ao longo da História, ilustrando-as com citações 

do discurso original dos autores; 

(e) 2: redigir uma Introdução que apresente os objetivos e hipóteses do trabalho, a sua 

metodologia e sua importância;  

(e) 3: redigir uma Conclusão, que sintetize e interprete os resultados da análise; 

(e) 4: listar referências bibliográficas consultadas;  

(e) 5: rever e corrigir o texto  

16
 Adaptado do programa Aprender Melhor – Aumentar o Sucesso e a Qualidade da Aprendizagem, 
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f) Elaboração de um cronograma do trabalho:  

Projeto/Tarefas Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

a) Objetivos X     

b) Literatura X     

c) Descriminação X     

d) Recolha X X X   

e) 1. Escrita X X X X  

e) 2. Introdução 

        Conclusão 

    X 

e)3. Revisão     X 

f) Cronograma X     
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Anexo 20 17- Atividade 3 – Apresentação dos procedimentos considerados na fase da 

Planificação – 2.Consulta de Fontes de Informação com Marcação de Prioridades e 3. 

Esquematização de Ideias (Tópicos), 4. Formulação de Pontos de Vista Pessoais 

(tópicos) com recurso a exemplo prático, de acordo com uma abordagem de 

profundidade e organização à escrita. 

 

 

 

2.Consulta de fontes de informação (com marcação de prioridades);  

Dá-se neste caso prioridade às fontes primárias, ou seja as obras originais sobre o tema 

da aprendizagem (marcando um asterisco). 

 

Exemplo prático - excerto da lista de fontes consultadas: 

 (…)   

*Bruner, J. (1973). Going Beyond the Information Given. New York: Norton.   

 Calafate, P. (2006). Pedro Hispano Portucalense (ou Pedro Julião). Centro Virtual 

Camões: Instituto Camões (http://www.instituto-camoes.pt/cvc/filosofia/m14.html)   

  

Carruthers, M. (1990). The book of memory. A study of memory in medieval culture. 

Cambridge: Cambridge University Press.   

Charles, D. C. (1987). The emergence of educational psychology. In J. A. Glover e R. 

R. Ronning (Eds.) Historical foundations of educational psychology. London: Plenum 

Press. pp. 17-40.   

Clarke, E. & Dewhurst,  K. (1972). An illustrated history of brain function. Berkeley: 

University of California Press.  

 *Comenius, I. A. (2001). Didáctica Magna. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.  

(http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/didaticamagna.html) (2006)  
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 (…) 

 

 

3. Esquematização de ideias  

 

Exemplo prático de Tópicos e subtópicos de um excerto da Conclusão do texto 

“História da conceção de aprendizagem”:  

 (…)  

 Deu-se uma transformação na conceção de aprendizagem (c.a.) ao longo da 

História (redução do peso da aquisição de informação/memória – conceção 

quantitativa - aumento do peso da imaginação/originalidade/criatividade – 

conceção qualitativa   

 Mundo Antigo: sobretudo conceção quantitativa (memória como impressão de 

traços preservados/armazenados num “espaço fechado”)       

 Idade Média: a memória como capacidade vital do conhecimento – a escrita 

como estratégia de memorização  

 Contemporaneidade: escreve-se para não ter de se memorizar – apologia da 

originalidade/criatividade/imaginação/divergência/exploração do desconhecido 

(citar Carruthers) 

 Razões desta transformação? Desenvolvimento dos meios técnicos de 

preservação da informação   

 

 Culturas Antigas e da Idade Média, aprendiam mais oralmente e sem livros: 

conhecimento era dependente da memorização                                                   

 Cultura atual, das memórias artificiais (livro impresso, fotos, gravações): 

conhecimento depende mais da auto-orientação com base em registos (citar 

Draaima).        

(…)  
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4. Formulação de pontos de vista pessoais correspondentes (também na forma de 

tópicos). 

  

Exemplo prático de Tópicos e subtópicos de um excerto da Conclusão do texto 

“História da conceção de aprendizagem”:  

(…)  

 Transformação de conceção quantitativa em conceção qualitativa, também na 

Psicologia contemporânea  

Behaviorismo: aprendizagem como modificação de comportamentos por associação 

entre estímulos (Pavlov) ou entre respostas e estímulos (Skinner)  

Cognitivismo-Conexionismo-Fenomenologia: aprendizagem como compreensão/ 

construção de significados.   

(…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Adaptado do programa Aprender Melhor – Aumentar o Sucesso e a Qualidade da Aprendizagem, 

módulo VIX.3 (Duarte,2012) 

A. Planificação 



Faculdade de Psicologia 

Universidade de Lisboa 
Dissertação de Mestrado Integrado – Secção de Psicologia da Educação e da Orientação 

Uma Intervenção na Abordagem à Escrita - Impacto na Qualidade da Aprendizagem 

Edite Moita*2013 

 

  

117 
 

 

Anexo 21 18- Atividade 4 – Apresentação dos procedimentos considerados nas fases 

de Redação – 5.Desenvolvimento dos tópicos na forma de texto corrido e 6. 

Relacionação dos tópicos com outras informações, e Revisão – 7. Verificação da 

expressão do que se quer exprimir e 8. Correção de ortografia, pontuação e gramática, 

com recurso a exemplo prático, de acordo com uma abordagem de profundidade e 

organização à escrita. 

 

 

5.Desenvolvimento dos tópicos na forma de texto corrido  

 O mesmo excerto da Conclusão do texto “História da conceção de aprendizagem”, 

agora na forma de texto corrido:  

Exemplo prático: 

 (…)  

 Detetámos uma transformação na conceção de aprendizagem ou conhecimento 

ao longo da história, marcada por uma redução da tónica na aquisição de informação e 

na memória e por uma crescente valorização da imaginação, da originalidade e da 

criatividade.   

 Efetivamente, no Mundo Antigo parece-nos prevalecer uma conceção 

basicamente quantitativa do conhecimento, ao considerar-se que a memória consiste 

essencialmente na impressão de traços que para alguns, como os pré-socráticos ou 

Aristóteles, chegam a ter um substrato material. Esta conceção coincide com uma 

representação da retenção de informação enquanto preservação, ou armazenamento, 

num espaço fechado.      

                                                           
18

 Adaptado do programa Aprender Melhor – Aumentar o Sucesso e a Qualidade da Aprendizagem, 

módulo VIX.3 (Duarte,2012) 

  

 

B. Redação 
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 Também na Idade Média a memória é tida como a capacidade vital do 

conhecimento. O que, por exemplo, é enaltecido em Tomás de Aquino pelos seus pares 

é precisamente a sua capacidade de memorização, que o levava a reter tudo o que lia 

(Carruthers, 1990). Da mesma forma, a escrita é vista nesta altura como uma estratégia 

de memorização: escreve-se para memorizar melhor (idem).  

 Na nossa época, dá-se uma inversão de atitudes. Escrevemos para não termos de 

memorizar (Carruthers, 1990) - A este propósito, é interessante referir que Platão 

(citado por Borges, 1960) narra uma fábula egípcia contra a escrita, que era apresentada 

como um hábito que faz com que nos descuidemos de exercitar a memória por 

passarmos a estar dependentes de símbolos. No mesmo sentido, o que é elogiado pelos 

seus pares num dos grandes intelectos da nossa era - Einstein, é a sua originalidade, 

criatividade, grande imaginação e o desejo de divergir, explorando caminhos novos 

(Carruthers, 1990)     

 Quais as razões desta transformação na conceção social de conhecimento? Um 

dos fatores pode ter a ver com o desenvolvimento dos meios técnicos de preservação da 

informação.  

 Na cultura Grega, basicamente oral, o conhecimento pessoal era dependente da 

memorização (Draaisma, 2000). Da mesma forma, na Idade média, até à invenção da 

imprensa, os livros eram inexistentes ou raros, obrigando a que o conhecimento pessoal 

se alicerçasse igualmente na memorização (idem).   

 Na época atual, das memórias artificiais, como o livro impresso, as fotografias, 

as gravações ou as memórias digitais, o conhecimento depende mais da competência de 

auto-orientação com base em informação registada externamente (idem).         

 (…)  

Esta transformação de uma conceção quantitativa para uma conceção qualitativa de 

aprendizagem parece-nos igualmente patente na Psicologia contemporânea, se 

atendermos à evolução da noção de memória e de aprendizagem da perspetiva 

behaviorista para a perspetiva cognitivista, conexionista e fenomenológica.  

 Efetivamente, se na perspetiva behaviorista, a aprendizagem é tida como uma 

modificação comportamental em função da associação entre estímulos (a campainha de 

Pavlov) ou entre respostas e estímulos consequentes (a caixa de Skinner), nas 

perspetivas que se lhe seguem a aprendizagem é concebida sobretudo como a 

compreensão e construção subjetiva de significados. (…) 
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18
 Adaptado do programa Aprender Melhor – Aumentar o Sucesso e a Qualidade da 

Aprendizagem, módulo VIX.3 (Duarte,2012) 

6. Relacionação dos tópicos com outras informações  

Exemplo prático (…)   

  A investigação fenomenográfica, interessada na forma como os aprendentes 

representam a aprendizagem (e.g. Marton et al, 1993), apurou igualmente uma 

diferenciação entre uma conceção quantitativa e uma conceção qualitativa de 

aprendizagem. Esta diferenciação parece-nos análoga ao desenvolvimento histórico das 

conceções sobre aprendizagem e conhecimento. Neste sentido, o desenvolvimento 

histórico das representações “técnicas” (i.e. filosóficas e científicas) sobre a 

aprendizagem parece espelhar e obedecer às mesmas características da diferenciação 

das conceções “leigas” que os/as aprendentes têm desse fenómeno (i.e. apreensão 

incompleta e hierárquica de aspetos parciais).  

 (…)   

 

 

 

7. Verificação da expressão do que se quer exprimir  

Exemplo prático 

 

 (...o desenvolvimento histórico das representações “técnicas” (i.e. filosóficas e 

científicas) sobre a aprendizagem parece espelhar e obedecer às mesmas características 

da diferenciação das conceções “leigas” que os/as aprendentes têm desse fenómeno (i.e. 

apreensão incompleta e hierárquica de aspetos) ” 

8. Correção de ortografia, pontuação e gramática  

Exemplo prático 

A investigação fenomenográfica Penomenográfica, interessada na forma como os 

aprendentes representam a aprendizagem (e.g. Marton et al, 1993), apurou igualmente 

uma diferensiação diferenciação entre uma conceção quantitativa e uma conceção 

qualitativa de aprendizagem. Esta diferenciação parece-nos análoga ao desenvolvimento 

Histórico histórico das conceções sobre aprendizagem e conhecimento. Neste sentido, o 

C. Revisão  
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desenvolvimento histórico das representações “técnicas” (i.e. filosóficas e científicas 

Filosóficas e Científicas) sobre a aprendizagem parece espelhar e obedecer às mesmas 

características da diferenciação das conceções “leigas” que os/as aprendentes têm desse 

fenómeno (i.e. apreensão incompleta e hierárquica de aspetos parciais). 

8
 Adaptado do programa Aprender Melhor – Aumentar o Sucesso e a Qualidade da Aprendizagem, 

módulo VIX.3 (Duarte,2012) 

                                 

Cópia, realizada pela participante, retirada do exemplo prático apresentado ao 

longo do processo de intervenção, com início no ponto 3. Esquematização de Ideia, 

com referência às diferentes fases de escrita e seus procedimentos, correspondentes 

a uma abordagem de profundidade e organização à escrita. 

 

 Planificação - Esquematização de ideias  

 

Excerto da Conclusão do texto “História da conceção de aprendizagem”:  

 (…)  

 Deu-se uma transformação na conceção de aprendizagem (c.a.) ao longo da 

História (redução do peso da aquisição de informação/memória – conceção 

quantitativa - aumento do peso da imaginação/originalidade/criatividade – 

conceção qualitativa   

 Mundo Antigo: sobretudo conceção quantitativa (memória como impressão de 

traços preservados/armazenados num “espaço fechado”)       

 Idade Média: a memória como capacidade vital do conhecimento – a escrita 

como estratégia de memorização  

 Contemporaneidade: escreve-se para não ter de se memorizar – apologia da 

originalidade/criatividade/imaginação/divergência/exploração do 

desconhecido (citar Carruthers) 

 Razões desta transformação? Desenvolvimento dos meios técnicos de 

preservação da informação   

 

 Culturas Antigas e da Idade Média, aprendiam mais oralmente e sem livros: 

conhecimento era dependente da memorização                                                   

 Cultura atual, das memórias artificiais (livro impresso, fotos, gravações): 

conhecimento depende mais da auto-orientação com base em registos (citar 

Draaima).        
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(…)  

 

 

 

 

 Planificação - Formulação de pontos de vista pessoais correspondentes 

(tópicos). 

  

Excerto da Conclusão do texto “História da conceção de aprendizagem”:  

(…)  

 Transformação de conceção quantitativa em conceção qualitativa, também na 

Psicologia contemporânea  

Behaviorismo: aprendizagem como modificação de comportamentos por associação 

entre estímulos (Pavlov) ou entre respostas e estímulos (Skinner)  

Cognitivismo-Conexionismo-Fenomenologia: aprendizagem como compreensão/ 

construção de significados.   

(…)  

 

 Redação - Desenvolvimento dos tópicos na forma de texto corrido  

 

 Excerto da Conclusão do texto “História da conceção de aprendizagem”   

(…)  

 Detetámos uma transformação na conceção de aprendizagem ou conhecimento 

ao longo da história, marcada por uma redução da tónica na aquisição de 

informação e na memória e por uma crescente valorização da imaginação, da 

originalidade e da criatividade.   

 Efetivamente, no Mundo Antigo parece-nos prevalecer uma conceção 

basicamente quantitativa do conhecimento, ao considerar-se que a memória consiste 

essencialmente na impressão de traços que para alguns, como os pré-socráticos ou 
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Aristóteles, chegam a ter um substrato material. Esta conceção coincide com uma 

representação da retenção de informação enquanto preservação, ou armazenamento, 

num espaço fechado.      

 Também na Idade Média a memória é tida como a capacidade vital do 

conhecimento. O que, por exemplo, é enaltecido em Tomás de Aquino pelos seus pares 

é precisamente a sua capacidade de memorização, que o levava a reter tudo o que lia 

(Carruthers, 1990). Da mesma forma, a escrita é vista nesta altura como uma 

estratégia de memorização: escreve-se para memorizar melhor (idem).     

Na nossa época, dá-se uma inversão de atitudes. Escrevemos para não termos de 

memorizar (Carruthers, 1990) - A este propósito, é interessante referir que Platão 

(citado por Borges, 1960) narra uma fábula egípcia contra a escrita, que era 

apresentada como um hábito que faz com que nos descuidemos de exercitar a 

memória por passarmos a estar dependentes de símbolos. No mesmo sentido, o que é 

elogiado pelos seus pares num dos grandes intelectos da nossa era - Einstein, é a sua 

originalidade, criatividade, grande imaginação e o desejo de divergir, explorando 

caminhos novos (Carruthers, 1990)     

 Quais as razões desta transformação na conceção social de conhecimento? Um 

dos fatores pode ter a haver com o desenvolvimento dos meios técnicos de preservação 

da informação.  

 Na cultura Grega, basicamente oral, o conhecimento pessoal era dependente da 

memorização (Draaisma, 2000). Da mesma forma, na Idade média, até à invenção 

da imprensa, os livros eram inexistentes ou raros, obrigando a que o conhecimento 

pessoal se alicerçasse igualmente na memorização (idem).   

 Na época atual, das memórias artificiais, como o livro impresso, as 

fotografias, as gravações ou as memórias digitais, o conhecimento depende mais da 

competência de auto-orientação com base em informação registada externamente 

(idem).         

 (…)  

 Esta transformação de uma conceção quantitativa para uma conceção 

qualitativa de aprendizagem parece-nos igualmente patente na Psicologia 

contemporânea, se atendermos à evolução da noção de memória e de aprendizagem da 

perspetiva behaviorista para a perspetiva cognitivista, conexionista e fenomenológica.  

  Efetivamente, se na perspetiva behaviorista, a aprendizagem é tida 

como uma modificação comportamental em função da associação entre estímulos (a 
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campainha de Pavlov) ou entre respostas e estímulos consequentes (a caixa de 

Skinner), nas perspetivas que se lhe seguem a aprendizagem é concebida sobretudo 

como a compreensão e construção subjetiva de significados (…) 

 Redação - Relacionação dos tópicos com outras informações  

(…)   

  A investigação fenomenográfica, interessada na forma como os aprendentes 

representam a aprendizagem (e.g. Marton et al, 1993), apurou igualmente uma 

diferenciação entre uma conceção quantitativa e uma conceção qualitativa de 

aprendizagem. Esta diferenciação parece-nos análoga ao desenvolvimento histórico 

das conceções sobre aprendizagem e conhecimento. Neste sentido, o desenvolvimento 

histórico das representações “técnicas” (i.e. filosóficas e científicas) sobre a 

aprendizagem parece espelhar e obedecer às mesmas características da diferenciação 

das conceções “leigas” que os/as aprendentes têm desse fenómeno (i.e. apreensão 

incompleta e hierárquica de aspetos parciais).  

 (…)   

 Revisão - Verificação da expressão do que se quer exprimir  

 (...o desenvolvimento histórico das representações “técnicas” (i.e. filosóficas e 

científicas) sobre a aprendizagem parece espelhar e obedecer às mesmas 

características da diferenciação das conceções “leigas” que os/as aprendentes têm 

desse fenómeno (i.e. apreensão incompleta e hierárquica de aspetos) ” 

  

 Revisão - Correção de ortografia, pontuação e gramática  

Exemplo prático 

 

A investigação fenomenográfica Penomenográfica, interessada na forma como os 

aprendentes representam a aprendizagem (e.g. Marton et al, 1993), apurou 

igualmente uma diferensiação diferenciação entre uma conceção quantitativa e uma 

conceção qualitativa de aprendizagem. Esta diferenciação parece-nos análoga ao 

desenvolvimento Histórico histórico das conceções sobre aprendizagem e 

conhecimento. Neste sentido, o desenvolvimento histórico das representações 

“técnicas” (i.e. filosóficas e científicas Filosóficas e Científicas) sobre a 

aprendizagem parece espelhar e obedecer às mesmas características da diferenciação 

das conceções “leigas” que os/as aprendentes têm desse fenómeno (i.e. apreensão 

incompleta e hierárquica de aspetos parciais). 
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Anexo 22 - Trabalho prático realizado e apresentado pela participante após 

intervenção  

 

Introdução à Psicologia do Desenvolvimento 

 

Relatório Individual – Aula Prática 09.Outubro.2012; Aula Teórica 03.outubro.2012 

A aula prática de Introdução à Psicologia do Desenvolvimento do dia nove de Outubro 

de 2012 recaiu sobre paradigmas e conceitos relacionados com a temática da 

psicologia do desenvolvimento.  

Como foi dito na aula teórica, a psicologia do desenvolvimento é o estudo do 

comportamento e dos processos mentais em variância ao longo da vida. Tem como 

principais objetivos estudar a evolução do desenvolvimento durante esse período de 

tempo, auxiliar a expansão dos princípios base do desenvolvimento e demarcar 

diferenças e semelhanças decorrentes do processo.  

O desenvolvimento humano pressupõe 3 domínios: o biológico, o cognitivo e o sócio 

emocional. Embora estudados separadamente, estes influenciam-se mutuamente 

desde a infância até à velhice. 

Heinz-Werner defendia que o desenvolvimento têm duas funções principais, a de 

integração, no sentido em que, à medida que se vai adquirindo novos conhecimentos, 

estes vão sendo integrados com os antigos, e de diferenciação do mundo que nos 

rodeia, ou seja, uma melhor e mais apurada perceção do que se encontra ao nosso 

redor, o que vai auxiliar processos de tomada de decisões.  

Paul Baltes (1987) enunciou sete princípios gerais do desenvolvimento: que este 

ocorre ao longo da vida, que é multidimensional, multidirecional e multifactorial, é 

multidisciplinar, sendo que é aplicado por várias áreas, a sua plasticidade, ou seja, a 

sua adaptabilidade ao ambiente, a sua contextualidade, que varia cultural e 
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historicamente e por fim que qualquer que seja o processo de desenvolvimento, estão 

envolvidos aspetos de crescimento de declínio, ganhos e perdas. Estes princípios 

podem ser também caracterizantes do próprio processo do desenvolvimento. Baltes 

apresentou também um modelo de três fatores/tipos de influências ao 

desenvolvimento. Distinguem-se dois grandes grupos: as normativas, quando estão 

em causa aspetos comuns à maioria das pessoas, e as ideográficas, quando o alvo são 

precisamente as diferenças. Deste modo, existem as influências normativas etárias 

(e.g. biológicas, como a puberdade, ou sociais, como a entrada na escola), as 

influências normativas históricas (e.g. guerras), pois são comuns a pessoas que 

crescem no mesmo tempo e lugar, e finalmente as influências ideográficas não 

normativas, isto é, acontecimentos pouco comuns que têm um grande impacto num 

individuo (podem ser eventos típicos que ocorrem “fora de tempo” ou acontecimentos 

anómalos). 

Como é usual em qualquer área de estudo, também na Psicologia do desenvolvimento 

há temáticas que geram questões e debates. Na aula referida anteriormente discutiu-

se os paradigmas da continuidade vs. descontinuidade, estabilidade vs. mudança e 

natureza vs. cultura (ou inato/adquirido). 

No tema da continuidade vs. descontinuidade, se por um lado há quem defenda o 

desenvolvimento como um processo de acumulação gradual de conhecimentos, 

comportamentos ou habilidades, ou seja, algo que ocorre de forma ordenada e onde há 

uma integração entre as novas habilidades e as habilidades já existentes, por outro há 

quem sustente a ideia da descontinuidade no desenvolvimento. Neste ponto de vista, 

este processo ocorre de forma brusca, sendo dividido por Piaget (1989) em quatro 

estádios de desenvolvimento: sensório-motor, pré-operatório, operações concretas e 

operações formais. Siegler (1998) afirmou que a continuidade ou descontinuidade do 

desenvolvimento depende da maneira como este é estudado. Se for estudado em 

grandes intervalos (etários, por exemplo), a tendência para ser considerado 

descontinuo será maior, ao contrário que se for agrupado em intervalos mais 

pequenos tenderá a aparentar uma maior continuidade no desenvolvimento. 
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Seguidamente foi abordada a dicotomia estabilidade/mudança: considerado por 

muitos, assim como por Freud (que enfatizou a importância das experiências vividas 

nos primeiros anos de vida), como um processo mais ou menos estável que se vai 

acentuando ao longo do tempo, e por outros caracterizados por mudanças 

significativas, onde o ambiente tem maior importância, podendo alterar os fatores 

biológicos (canalização - análise da extensão até onde a programação biológica pode 

ser alterada por fatores ambientais. (C.H. Waddington, 1975). 

Por último explorou-se a importância da natura (inato) e da cultura (adquirido) no 

desenvolvimento. Arnold Gesell (1928) defendia o inato. Desenvolveu o conceito de 

maturação, isto é, que a hereditariedade genética define processos biológicos que vão 

determinar padrões de crescimento. Este realizou uma experiência com gémeos 

separados às 46 semanas de idade, um havia recebido treino ao contrário do outro, 

chegando a conclusão que ambos aprenderam a mesma competência ao mesmo 

tempo. Inversamente, John Watson (1928) era culturalista e apologista do 

condicionamento clássico. Watson afirmou que, se tivesse o ambiente adequado, ao 

selecionar ao acaso uma criança saudável, poderia treiná-la para ser o que quisesse, 

independentemente do seu passado histórico e biológico. 

Hoje em dia chegou-se à conclusão de que o desenvolvimento não é unicamente 

influenciado pelo ambiente ou pelos fatores biológicos, mas sim por uma interação 

entre os dois: epigénese. Foram realizadas experiências com ratos que demonstraram 

que um meio ambiente mais estimulante, ou seja, com brinquedos, auxiliava ao 

desenvolvimento do córtex cerebral (Diamond et al., 1964). O mesmo se verifica em 

humanos: o nosso cérebro tem um caracter de plasticidade, o que lhe permite 

modificar-se, se assim o treinarmos ou adaptar-se caso seja necessário. 

Concluindo, as duas aulas sobre as quais incidiu este relatório foram elucidatórias 

sobre a disciplina da psicologia do desenvolvimento, os seus objetivos e princípios 

gerais. Discutiu-se as várias influências ao desenvolvimento, desde a faixa etária, 

como a história, o ambiente, a cultura e fatores biológicos, assim como várias teorias 
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relacionadas com o desenvolvimento e a sua caracterização enquanto processo: se é 

continuo, estável, em mudança ou descontinuo. 

Bibliografia: 

Keenan, T. (2002). An Introduction to Child Development. London: Sage Pub.  
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Anexo 2319 – Lista de Verificação de Uma abordagem de Profundidade e 

Organização à Escrita  

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Retirado do programa Aprender Melhor – Aumentar o Sucesso e a Qualidade da Aprendizagem, 

módulo VIX 4 (Duarte,2012) 
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Anexo 2420 – Tabela de Avaliação do Desempenho de uma Abordagem de 

Profundidade e Organização à Escrita  

 

 

 

 

                                                           
20 Retirado do programa Aprender Melhor – Aumentar o Sucesso e a Qualidade da Aprendizagem, 

módulo VIX 5 (Duarte,2012) 
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Anexo 25-21 Autoanálise da abordagem pessoal à escrita – 1ª parte – Após a 

intervenção  

    Questionário de Abordagens à Escrita 
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Anexo 2622 - Autoanálise da abordagem pessoal à escrita – Após Intervenção 

- 1ª parte  

Ficha de cotação do  Questionário de Abordagens à escrita –  
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Anexo 27 23- Autoanálise da abordagem pessoal à escrita – 2ª parte – 

Interpretação da cotação relativa à pontuação obtida no “ Questionário de Abordagens à 

Escrita” – Após Intervenção 
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Anexo 28 24– Autoavaliação da qualidade habitual do “Produto de 

Aprendizagem” 

Questionário da Qualidade do Produto de Aprendizagem 
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Anexo 29 25– Transcrição da Entrevista Final à Participante  

 

Questão inicial – Geral 

A - “Se lhe pedissem para comentar a experiência por que passou, o que diria? (Quanto às 

atividades das sessões; Quanto às atividades do trabalho). “ 

V – “Acho que correu bem, acho que a tua postura foi correta a explicar os procedimentos, 

sempre tiveste disponível para ajudar, e tudo mais. Acho que foi bom, acho que foi útil. Não foi 

nada que exigisse muito e que ocupasse tempo em demasia. Em termos de tempo acho que é 

uma coisa acessível. Na parte da avaliação e da intervenção as coisas foram expostas de forma 

clara para mim. Acho que dava para perceber a divisão e a continuidade do processo. Não me 

lembro de mais nada que possa dizer.” 

Tema A – Mudanças 

A - “Quais foram para si os resultados pessoais desta experiência? – Se é que houve 

resultados.” 

 V – “Mais ou menos, acho que se aplica mais na parte em que lido com os textos e como tiro o 

significado e os estudos, e pronto, os aplico. Se precisar de escrever um texto acho que aplico 

mais aquilo que aprendi nas sessões. Acho que fiquei mais consciente dos processos necessários 

para uma melhor aprendizagem e execução de um trabalho.” 

A – “Que mudanças pessoais sentiu em função desta experiência? – Se é que sentiu 

mudanças” (Comparação entre o antes, durante e depois da intervenção) 

V – “Antes era um bocado à “balda”, ok vou ler o texto, tenho que fazer isto, então lia e depois 

pronto, escrevia; agora, por exemplo tivemos que fazer um trabalho e dei-me ao cuidado de ler 
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os vários textos e ir sublinhando e depois a partir dai desenvolver o texto a pensar nos vários 

passos.” 

A - Porque pensa que ocorreram tais mudanças? 

V – “Talvez por ter tomado consciência que se calhar esta metodologia, traz mais resultados, e 

resultados melhores, a longo prazo. Ainda me lembro de alguma coisa da explicação que me 

deste, em que eram retiradas as ideias principais, pôr por tópicos………” 

A – “De que forma esta experiência afetou a sua aprendizagem? – Se é que afetou.” 

V – “Sim, acho que me tornou mais organizada e metódica. Permitiu-me ver e tomar mais 

consciência que há diversas fases na realização de uma tarefa/trabalho, e que a concretização 

bem-sucedida de uma delas, influencia a outra e o resultado final, inevitavelmente. Por isso 

agora sou capaz de entender que a aprendizagem é um processo complexo e contínuo e que 

requer um grau de metodologia, que antes não tinha.” 

A – “Gostaria que me falasse da eventual aplicação concreta dos ganhos produzidos por 

esta experiência – se é que houve alguns ganhos”. 

V – “Vai um pouco de encontro ao que disse no ponto anterior… Mas sim, acho que posso dizer 

que compensou o tempo que investi. Em grande parte devido à tal “consciencialização”, agora 

entendo melhor o esforço que realmente está implicado numa uma aprendizagem mais bem-

sucedida e completa; estruturando o trabalho logo ao início permite-me reparti-lo ao longo do 

tempo de forma mais rentável.” 

25    
Retirado programa Aprender Melhor – Aumentar o Sucesso e a Qualidade da Aprendizagem, Duarte 

(2012) 

 

A – “Se alguém lhe perguntasse em que medida esses ganhos continuaram a produzir 

efeitos, o que é que diria?” 
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V – “Sim, continuam. Agora vejo logo ao início o que vou fazer, ainda que vá do mais geral e 

“afunilando”, o que é preciso fazer para escrever o texto, estruturo-o de acordo com os prazos 

estipulados, por mim própria, como pelos professores; quanto à parte escrita em si, há uma 

maior consulta de fontes bibliográficas, depois de lê-las, retiro o essencial, estruturo o texto e se 

for preciso há sempre a possibilidade de realizar mais pesquisa, tudo dentro dos mesmos 

moldes. “ 

A – “ E quanto à generalização desses ganhos para outros domínios?” 

V – “Definitivamente, aplico-os ao meu estudo. Faço muito mais organização de todos os 

materiais e de tudo o que precisa de ser feito tendo em conta o limite de tempo (os exames).” 

Tema B – Pontos positivos 

A – “Quais são para si os pontos fortes desta experiência?” 

V – “Quando realmente nos apercebemos no fim, que algo tão simples como esta intervenção, 

pode ter de facto um impacto na nossa vida diária e na forma como organizamos as nossas 

tarefas. A parte prática de facto ajuda a reter tudo isto.” 

A – “Se tivesse de explicara a alguém quais as vantagens de participar num trabalho deste tipo, 

o que é que diria?”  

V – “São basicamente todos os pontos fortes, e aquilo em que influenciou/ mudou a minha 

aprendizagem e o meu estudo (já referi noutros anteriormente).” 

A – “Quais foram os aspetos desta experiência de que gostou mais? “ 

25    
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primeira vez que participei numa com um carácter mais individual. A parte que talvez tenha 

gostado mais foi a parte escrita, escrever/responder aos textos.” 

A – Acha que esta experiência influenciou de alguma maneira a sua aprendizagem? Em que 

medida? 

V – “Sim, influenciou realmente a minha aprendizagem. Com mais organização consigo realizar 

as tarefas mais calmamente e permite-me reter melhor os conhecimentos e a informação. Não é 

algo muito consciente, ou seja, não penso naquilo que vou fazer, é como se fosse algo 

intrínseco, não penso que ao fazer isto me traz mais ou menos sucesso, mas no entanto sei que 

isso acaba por melhorar a minha aprendizagem.” 

Tema C - Pontos Negativos 

A – “Quais são, para si, os pontos fracos desta experiência?” 

V - “Não acho que tenha assim tantos pontos fracos. Ao me disponibilizar para esta 

investigação sabia o que implicaria de antemão, e portanto sabia que teria que existir algum 

dispêndio de tempo da minha parte. Em certas alturas do ano letivo pode tornar-se mais 

complicado conciliar as coisas por isso mesmo, mas não é algo impossível de se fazer nem tão 

complexo assim. As sessões têm uma duração boa e embora seja uma investigação que possa 

ser um pouco prolongada no tempo, pela possível dificuldade de conciliar as coisas, não 

apontaria esse fator como propriamente um ponto fraco.” 

A – “Se tivesse que explicar a alguém quais são os inconvenientes de participar num trabalho 

deste tipo, o que diria? “ 
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V – “Em seguimento do que disse anteriormente, o único maior inconveniente é realmente o 

dispêndio de tempo e a disponibilidade que um projeto deste tipo requer. Mas também, tal como 

já disse, esse é um fator que se sabe à priori, e portanto, ao se concordar em participar, sabe-se 

que terá que se vagar algumas horas para tal.” 

A –“ Quais foram os aspetos desta experiência de que gostou menos?” 

V – “Se tivesse que apontar diria a parte “teórica”, isto é, toda a explicação das etapas da 

estruturação de um projeto de escrita, os níveis de aprendizagem, etc. Embora compreenda que 

é parte fulcral de toda a investigação, é algo que vai de encontro a alguma matéria já lecionada 

(i.e., que eu já tinha aprendido em contexto escolar) e tornou-se, para mim, um pouco 

repetitivo.” 

A – “Quais considera serem os aspetos mais problemáticos deste tipo de trabalho?” 

V – “Não posso dizer que tenha sentido propriamente problemas durante a participação. Mais 

uma vez, o único problema que apontaria é a disponibilidade que se tem que ter à disposição.” 

A – “Quais considera serem os aspetos mais difíceis neste tipo de trabalho?”  

V – “Não considero que tenha tido qualquer tipo de dificuldades em realizar as tarefas que me 

foram propostas.” 

Tema D - Sugestões 

A – “Se lhe pedissem que sugerisse o que deve ser modificado numa nova experiência deste 

tipo, o que é que diria? “ 

V – “Talvez tornar o processo um pouco mais dinâmico e prático; penso que ajudaria a reter a 

informação e as vantagens do processo.”  
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Questão final geral 

A – “Gostaria agora que referisse tudo o que tenha eventualmente ficado por dizer”. 

V – “Não tenho mais nada a apontar. 
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