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“Saber escrever, saber falar” – a escrita criativa nas aulas de espanhol 
Clarisse Fátima Vieira de Queirós 

Relatório de Estágio 
Mestrado em Ensino de Português no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 

Secundário e de Espanhol nos Ensinos Básico e Secundário 
Universidade do Minho – 2015 

RESUMO 

O presente relatório insere-se no âmbito do Estágio Profissional do Mestrado 

em Ensino de Português no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 

e de Espanhol nos Ensinos Básico e Secundário e tem como objetivo 

descrever e justificar a implementação do meu Projeto de Intervenção, 

relacionado com o desenvolvimento da escrita criativa. 

Escrever não é algo que se adquire de forma espontânea, nem tão 

pouco em situações pontuais de sala de aula. É muito mais do que isso. Exige 

um “trabalho aturado e orgânico”, uma completa dedicação e empenho, desde 

o início de qualquer percurso escolar, seja ele de aprendizagem da língua 

materna ou de uma língua estrangeira. Por isso, nunca foi tão importante, num 

contexto de aprendizagem de uma língua, trabalhar esta competência na sua 

especificidade e, sobretudo, na sua transversalidade a outras competências. 

Este projeto pretendeu, assim, contribuir para a construção desse caminho, 

dotando os alunos de algumas estratégias que lhes permitissem adquirir e 

desenvolver competências na expressão escrita e explorar as suas 

potencialidades criativas.  

Na primeira parte deste relatório procede-se à caracterização do 

contexto de intervenção e ao enquadramento teórico do tema. Na fase de 

intervenção, são apresentadas as atividades desenvolvidas ao longo do projeto 

que refletem duas realidades deste processo: a escrita como um caminho em 

construção e a escrita como ponto de partida para a criatividade. Por fim, é 

feita a avaliação do projeto, com base na análise dos dados que foram 

recolhidos antes, durante e após a intervenção, onde se conclui que as 

atividades de escrita criativa realizadas contribuíram para a aquisição de 

competências na expressão escrita. 

 

Palavras-Chave: Escrita; Criatividade; Aprendizagem  
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"Learn to write, learn to speak"- the criative writing in the spanish lessons 

Clarisse Fátima Vieira de Queirós 

 

Training Report 

Master in Teaching Portuguese on the 3rd Cycle of Basic Education and in 

Secondary Education and Spanish in Basic and Secondary Teaching 

University of Minho – 2015 

ABSTRACT 

The present report is part of the Professional Training of the Master in 

Teaching English in the 3rd Cycle of Basic Education and in Secondary 

Education and Spanish in Basic and Secondary Teaching and aims to describe 

and justify the implementation of my Intervention Project, related to the 

development of creative writing. 

Writing is not something that is acquired spontaneously, nor in specific 

situations in the classroom. It is much more than that. Requires a "hard work 

and organic", a complete dedication and commitment, since the beginning of 

any school, whether it might be in the learning the mother tongue or of a foreign 

language. For this reason, it has never been so important, in the context of 

learning a language, to work this competence in its specificity and, above all, in 

its transversality to other skills. This project has sought to contribute to the 

construction of this path, giving students some strategies that would enable 

them to acquire and develop skills in writing and explore their creative potential. 

In the first part of this report is to characterize the context of intervention 

and the theoretical framework of the theme. In the intervention phase, are 

presented the activities developed during the course of the project that reflect 

two realities of this process: writing as competence in construction and writing 

as starting point for creativity. Finally, it is made an evaluation of the project, 

based on the analysis of data that were collected before, during and after the 

intervention, which concludes that the activities of creative writing made 

contributed to the acquisition of skills in the writing process. 

 

Keywords: Writing; Creativity; Learning 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório insere-se no âmbito do Estágio Profissional do 

Mestrado em Ensino de Português no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 

Secundário e de Espanhol nos Ensinos Básico e Secundário, da Universidade 

do Minho, e tem como objetivo descrever e justificar a implementação do 

Projeto de Intervenção subordinado ao tema “Saber escrever, saber falar” – 

a escrita criativa nas aulas de espanhol, que foi desenvolvido em contexto 

de prática pedagógica supervisionada junto de uma turma de espanhol do 7º 

ano. 

Nas últimas décadas emergiu na escola uma nova perspetiva da escrita 

– como ferramenta de aprendizagem - baseada no reconhecimento do papel 

relevante que ela pode desempenhar nos processos de aquisição, elaboração 

e expressão do conhecimento, constituindo-se, assim, como um fator 

determinante da qualidade da aprendizagem. (Carvalho, Silva e Pimenta, 

2006:23)  

Quando me propus desenvolver nas aulas de espanhol um projeto 

ligado à escrita criativa, foi minha intenção primeira trabalhar a escrita como 

objeto de aprendizagem, mas também, ainda que de uma forma secundária, 

pôr em destaque o seu contributo na aquisição e consolidação das 

competências nos outros domínios de aprendizagem, principalmente na 

oralidade, por isso, pareceu-me adequado, num projeto ligado à escrita, partir 

da premissa – Saber escrever, saber falar – uma abordagem da escrita que 

reforça e consolida a competência comunicativa. 

Reconhecendo que, por influência da Linguística moderna, se assiste 

nas salas de aula a uma valorização da oralidade em detrimento da escrita e 

que, não existem, por norma, “práticas sistemáticas, programadas e 

finalisticamente orientadas para o objectivo da aquisição e consolidação da 

capacidade do uso escrito da língua” (Fonseca, 1992: 224 - 226) pareceu-me 

relevante, neste projeto, assegurar que ambos os domínios ocupassem o 

mesmo espaço na sala de aula e, sobretudo, que a aquisição e 

aperfeiçoamento das várias competências inerentes à prática da língua, 

resultassem de uma “consciencialização e treino intencional” contínuos. (ibid) 
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Ainda que este projeto estivesse fundamentalmente direcionado para a 

escrita criativa, procurei, realizar uma abordagem global e integrada da língua, 

conforme aparece defendido no Programa de Espanhol do Ensino Básico 

(1997:29):  

 

No processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira deve ter-se sempre 

presente que a linguagem é uma atividade humana complexa, que deve ser abordada 

de forma global. O desenvolvimento da competência comunicativa atinge-se integrando 

todos os conteúdos em situação de comunicação oral e escrita. 

 

 

Porque “Falar não é só saber articular os sons. É saber organizar e 

exprimir com clareza o pensamento” (Estrela, Soares e Leitão, 2003:19) e 

porque “Falar é construir textos para com eles, modificar situações” (Fonseca, 

1992:233), poder-se-á, então, acrescentar que, numa perspetiva pedagógica, o 

ato de falar é uma construção verbal de um texto e por isso carece da 

estruturação e da organização do texto escrito para que possa ser claro e 

percetível. A aquisição de competências na linguagem escrita reflete-se assim 

no discurso oral do aprendente (e vice-versa) e mesmo na sua forma de estar e 

participar em sociedade: “Aprender a falar e a escrever é aprender a 

comportar-se como ser humano. É um meio para aceder à plena cidadania.” 

(Estrela, Soares e Leitão, 2003:19) 

A escrita, pelas suas características, estrutura o pensamento, reforça 

competências adquiridas e possibilita ao aprendente melhorar a qualidade do 

seu discurso oral e a sua capacidade de intervenção cívica.  

O presente estudo pressupõe ainda que a escrita possa estar associada 

à criatividade, porque escrever constitui um ato de criação e se à experiência 

vivida por cada aluno associarmos a procura da sua expressão de uma forma 

imaginativa, pessoal, singular, encontraremos a escrita criativa. (Barbeiro, 2001 

e 2003). A escrita criativa em contexto de aprendizagem “invita los estudantes 

a que se acerquen a la lengua desde una perspectiva creadora y estética en la 

que tienen completa libertad para expresarse.” (Casal, n.d.)  

Neste sentido, este projeto procura, assim, através da escrita criativa 

ser, por um lado, uma resposta efetiva às necessidades de aprendizagem da 
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língua e, por outro lado, um estímulo à expressão escrita, propiciando 

momentos que permitam aos alunos demonstrar o seu lado criativo e criador de 

ver e sentir o mundo através das palavras.  

   No que respeita à estrutura do relatório, este está organizado em dois 

capítulos. O primeiro capítulo apresenta-se subdividido em três partes: 

Fundamentação teórica; Contexto de intervenção e Plano de intervenção. Em 

cada das partes enunciadas procura-se fazer o enquadramento teórico e 

contextual do plano de intervenção.  

Na primeira parte deste capítulo, organizado em três temas centrais 

(Escrita; Criatividade e Escrita criativa) é feita a fundamentação teórica 

subjacente à implementação do projeto, resultado de um trabalho de pesquisa 

bibliográfica, realizado previamente sobre o tema. Procurou-se, deste modo, 

abordar a questão da escrita no contexto escolar atual e as perspetivas da sua 

bordagem ao longo dos tempos; procurou-se ainda refletir sobre a definição do 

conceito de criatividade e encontrar as características de uma personalidade e 

de um professor criativos. No que diz respeito ao terceiro tema deste capítulo, 

depois de demonstrada a estreita ligação entre a expressão escrita e a 

criatividade, tentou-se enquadrar esta perspetiva de aprendizagem no ensino 

da língua espanhola, definindo, para isso, vias para a sua motivação e 

desenvolvimento e formas de avaliar o produto criativo. Por último, ainda uma 

abordagem da escrita criativa no desenvolvimento existencial do aluno.  

Na segunda parte é caracterizado o contexto de intervenção ao nível da 

escola e da turma e é justificada a relevância do projeto tendo em conta o 

contexto e os documentos reguladores do processo de ensino e aprendizagem 

de espanhol como língua estrangeira.  

Na terceira parte é apresentado o plano geral de intervenção, os seus 

objetivos e as estratégias de investigação. 

No segundo capítulo, organizado em 4 partes: Metodologia de 

investigação e instrumentos de avaliação; Pré-intervenção: Diagnóstico; 

Intervenção pedagógica e Síntese avaliativa do projeto, procura-se identificar e 

descrever as metodologias de trabalho, as atividades realizadas e a sua 

avaliação.  
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  Na primeira parte faz-se, assim, referência à metodologia de 

investigação adotada e aos instrumentos utilizados para proceder à avaliação 

do projeto. Na segunda parte apresenta-se uma análise dos dados recolhidos 

na fase de pré-intervenção e as estratégias de atuação definidas para a 

intervenção. Na terceira parte descrevem-se as atividades realizadas em cada 

uma das fases de intervenção e a respetiva avaliação. E, por último, na quarta 

parte, faz-se uma síntese avaliativa do projeto, através da análise dos dados 

recolhidos no questionário final. 

Por fim, nas considerações finais, são apresentadas e discutidas as 

conclusões e limitações do projeto, apontando-se algumas sugestões de 

trabalho futuras. Reflete-se ainda, de forma sucinta, sobre o valor deste 

percurso académico no desenvolvimento pessoal e profissional. 
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CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E CONTEXTUAL 

 

1- Fundamentação Teórica 

 

1.1 A Escrita  

1.1.1 A escrita nos contextos social e escolar 

 

Numa sociedade marcada pelas novas tecnologias e pelo acentuado 

desenvolvimento tecnológico onde a imagem e a palavra visual têm um poder 

absoluto e o acesso à informação é rápido e imediato, continua a escola a ser o 

locus natural para o ensino e aprendizagem da escrita. (Carvalho, 2003:17; 

Pereira, 2001:99) 

Segundo Pereira (2001:100), a linguagem escrita, “omnipresente nos 

atos escolares enquanto objeto de ensino, instrumento de ensino e 

aprendizagem, objeto e sujeito de saber [e] meio de controle do nível dos 

saberes […]” é assim um elemento imprescindível e incontornável em todo o 

processo de ensino e aprendizagem. Como salienta Carvalho (2013:187): 

“linguagem escrita e escola constituem realidades indissociáveis”, porque é, na 

realidade, a escola a grande responsável pela apropriação do escrito e onde o 

individuo adquire e desenvolve as competências que lhe permitem utilizar a 

linguagem escrita nas mais variadas situações da sua vida quotidiana. 

Contudo, assistimos, há alguns anos, a um fenómeno complexo e 

preocupante e, na linha de pensamento do autor, de crise, no que diz respeito 

à escrita, visível nas capacidades de expressão, ou na falta delas, de grande 

parte dos sujeitos que frequentam a escola. (Carvalho, 2003:11) 

  Ainda que a linguagem escrita seja uma dimensão altamente valorizada, 

constatamos que a sua crescente importância, nos meios sociais e 

profissionais, não tem sido acompanhada pelas aprendizagens realizadas na 

escola. Se por um lado, há uma grande valorização da escrita em todos os 

contextos onde o individuo se movimenta, não é menos verdade, que este não 

está apto a utilizar a linguagem escrita nesses mesmos contextos em que se 

insere. Para o autor, esta crise pode estar associada à massificação da escola, 

com a entrada de alunos oriundos de grupos com baixos níveis de 
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escolarização e de literacia, ao desenvolvimento das novas tecnologias de 

informação e comunicação, que alterou a forma de estar e de comunicar, e 

ainda, à perda de hábitos de leitura e escrita. (ibid)  

Fonseca (1992:224) vai mais além e considera que há três traços 

marcantes da sociedade que de alguma forma têm contribuído para este 

insucesso, como 

 

a polarização no imediatismo do presente, o culto do prazer fácil, o mito da liberdade 

sem condições, que colidem com o cultivo de uma relação profunda com a escrita na 

sua qualidade de propiciar a abertura ao passado, de representar um prazer que se 

conquista com esforço, de ser condição de uma liberdade a que só se chega mediante 

a disciplina de uma aprendizagem e treino aturados. (ibid)  

 

Ainda que estes argumentos sejam compreensíveis e até verosímeis, 

ainda que a escola seja o reflexo de uma sociedade problemática e 

contraditória, o facto de não estar a conseguir corresponder às exigências e 

expetativas socias e de não concretizar o objetivo atribuído a si pela sociedade 

coloca-a numa posição de fragilidade e, em muitas situações, de pouca 

credibilidade.  

 

É que as expectativas sociais em relação á instituição escolar estão tão longe de lhe 

atribuir a função passiva de espelho em que a sociedade se pode (re)ver na imagem a 

aumentada dos seus problemas e contradições. Muito pelo contrário, a sociedade 

espera (e exige) da escola uma função de intervenção activa no sentido de minorar os 

problemas e contradições que na própria sociedade se geram. (ibid) 

 

1.1.2 Perspetivas sobre a escrita  

 

Falar da escrita em contexto escolar implica necessariamente uma 

reflexão sobre a sua natureza enquanto objeto de aprendizagem, mas também, 

um olhar atento sobre as diferentes perspetivas teóricas que têm surgido ao 

longo dos tempos. 

  Na primeira metade do século XX, o texto, enquanto produto, constituiu 

o foco de atenção de qualquer pedagogia da escrita. (Carvalho, 2011a:87) Uma 

abordagem tradicional, influenciada pela escola formalista russa e pelo 
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movimento New Criticism, surgido nos Estados Unidos, que considerava como 

objeto de análise o texto em si mesmo, sem ter em conta a relação deste com 

o autor ou com o contexto sociocultural da sua produção. Estes movimentos 

propõem o estudo das características estruturais dos textos e das relações 

internas que se estabelecem entre os seus diferentes elementos. (Camps, 

2005:12) 

Além disso, neste período “a escrita era considerada como uma 

competência estilístico-literária que assegurava a qualidade dos enunciados 

escritos, presumindo-se que os alunos escreviam por dom ou por uma espécie 

de transferência automática da leitura e do estudo formal da gramática”. (Niza, 

Segura e Mota, 2011:7) A redação era, por isso, o tipo de texto mais frequente, 

que possibilitava ao aluno trabalhar os conteúdos gramaticais e de organização 

textual. Normalmente, eram propostos exercícios pouco criativos, que 

reproduziam modelos de excelência, ainda que exigissem aos alunos 

imaginação e criatividade a partir de uma folha em branco. Os textos 

produzidos ditavam o sucesso e o insucesso da aprendizagem. E a gramática 

era usada essencialmente com uma função normativa e retórica. (Galván, 

Alonso e Núnez, 2009:6; Carvalho, 2011a:87) 

Nesta pedagogia, centrada na ortografia e na transcrição, eram 

desvalorizadas as dimensões funcionais e comunicativas da língua. O autor é 

perspetivado como aquele que transmite um significado através do texto, 

cabendo ao leitor, recetor deste significado, a tarefa da sua descodificação. 

Consequentemente, o contexto passa a ser algo exterior ao texto, não se 

encontrando nele inscrito. (Camps, 2005:12) 

Mais recentemente, a “Linguística de Texto”, termo que foi utilizado pela 

primeira vez por Harald Weinrich ofereceu instrumentos para aprofundar o 

ensino dos diferentes tipos de textos, sobretudo dos que são específicos dos 

contextos de aprendizagem. O contributo fundamental dos estudos textuais foi 

o de destacar uma visão global do texto enquanto unidade e o de mostrar a 

dependência dos seus elementos e dos recursos formais relativamente a essa 

globalidade. (Camps,2005: 13) Nesta perspetiva da escrita a partir do texto, 

assume relevo as diferentes dimensões linguísticas nele implicadas, assim 

como, o conhecimento implícito e explícito que o sujeito delas possui e o modo 
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como o mobiliza quando escreve. (Barbeiro, 1999) (cit. por Carvalho, 2011a:88) 

Entre estas dimensões linguistas destacam-se as referentes à ortografia, à 

morfologia e sintaxe, as relacionadas com a coesão textual nas suas diversas 

vertentes: frásica; interfrásica; temporal; referencial e lexical bem como os 

aspetos relativos ao léxico e à propriedade vocabular. Destaca-se ainda a 

dimensão textual, nomeadamente ao nível da coerência e das caraterísticas 

que definem os vários tipos e géneros textuais.  

Segundo Camps (2005), é importante que os alunos conheçam o texto 

nas suas especificidades e não apenas ao nível superficial, daí a importância 

do estudo dos elementos que o constituem e, posteriormente, dos estudos 

sobre o discurso.  

A partir de meados da década de setenta, a didática da escrita passou a 

ser influenciada pela Psicologia Cognitiva. Esta corrente de natureza 

cognitivista põe em destaque as operações mentais que o sujeito ativa e 

desenvolve no decurso do ato de escrita. (Carvalho, 2011a:89) 

Os modelos cognitivos, para Camps (2005:14), explicam a complexa 

rede de inter-relações que se estabelecem entre as diversas operações que o 

escrevente realiza quando planifica, redige e revê o texto.  

São inúmeros os modelos de construção teórica que procuram 

descrever o processo de escrita neste domínio, mas farei apenas referência a 

três modelos que serviram de base teórica à minha intervenção pedagógica e à 

definição das estratégias e atividades a realizar. O modelo apresentado por 

Linda Flower e John R. Hayes (1980) que concebe o acto de escrita como uma 

tarefa de resolução de problemas no quadro da qual planificação, redacção e 

revisão emergem como componentes essenciais, [salientando ainda] que no 

âmbito de qualquer delas, é possível enquadrar um conjunto de tarefas 

favorecedoras da aprendizagem. (Carvalho, Silva e Pimenta, 2006:21) 

  Deste modo, segundo este modelo, 

 

a Planificação consiste na organização e representação interna do saber; a redação é 

a passagem do plano das ideias ao da linguagem materializada e visível numa 

superfície e a revisão, a análise do texto nas suas diversas fases de produção e na sua 

versão final para eventual correção e/ou transformação. (Carvalho, 2011a:90) 
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Estas operações linguístico-cognitivas desenvolvem-se de forma 

dinâmica, interativa, cíclica e em vários níveis de análise que permitem ao 

autor, durante a composição, utilizar os referidos processos de forma recursiva. 

Além disso, o processo de escrita integra três subcomponentes: o contexto de 

produção da tarefa, a memória de longo prazo do sujeito que escreve e o 

processo de escrita propriamente dito. É importante destacar que Flower e 

Hayes reconhecem na etapa de revisão a existência de mais dois 

subprocessos: a releitura e a edição. Este modelo reconhece também a 

existência de um elemento denominado “Monitor” que liga os processos de 

planificação e de revisão.  

Bereiter e Scardamalia (1987) propõem dois outros modelos de 

referência. Estes autores distinguem o modelo de explicitação do conhecimento 

(knowledge-telling) que evidencia o modo como agem os indivíduos com menor 

capacidade de escrita e o modelo de transformação do conhecimento 

(knowledge-transforming), mais complexo, em que conteúdo resulta de um 

processo de resolução de problemas e se assiste à interação entre dois 

espaços: o do conteúdo e o do retórico. (Carvalho, 2011:222) 

No primeiro modelo, os escritores organizam o conteúdo através de 

relações puramente associativas, enquanto no segundo modelo, como se trata 

já de escritores experientes, estes tendem a organizar em planos mentais mais 

elaborados o que pretendem escrever, funcionando como orientação para todo 

o processo posterior de construção do discurso.  

Bereiter e Scardamalia mencionam, ainda, um princípio de dupla 

autonomia - o sujeito constrói o texto sem as indicações que, por norma, são 

fornecidas na linguagem oral pelo interlocutor e o texto, que será lido na 

ausência do autor, deve conter todos os elementos necessários à sua 

compreensão. (ibid) 

A perspetiva cognitivista assume uma maior relevância na abordagem 

da escrita no contexto escolar, quando se articula a descrição do processo e a 

descrição do processo em desenvolvimento da capacidade de escrever, porque 

permite, por um lado, perceber as limitações do individuo em determinadas 

fases de desenvolvimento e, por outro lado, atuar em conformidade, definindo 

as estratégias de intervenção mais adequadas. (Carvalho, 2011a:90) 
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Segundo Carvalho (2012:6), quando ensinamos a escrever, vamos 

gradualmente dotando o aprendente de capacidades de resolução e de 

progressiva automatização dos domínios mais simples da linguagem escrita, 

que lhe permite passar para questões mais complexas relacionadas, por 

exemplo, com a adequação da expressão ao contexto de comunicação. A 

passagem do modelo simplista para um modelo complexo, exige porém um 

percurso faseado e, logicamente, um domínio abstrato e reflexivo sobre o ato 

de escrita.  

 

1.1.3 A escrita no ensino da língua estrangeira  

 

Galván, Alonso e Núñez (2009: 23) consideram que, por muito que nos 

empenhemos em comparar a expressão escrita com as demais destrezas, a 

necessidade real que tem o estudante de melhorar a compreensão auditiva e 

leitora, ou mesmo a expressão oral, não é a mesma que tem para desenvolver 

a expressão escrita.  

Widdowson (1997) (cit. por Galván, Alonso e Núñez, 2009: 23) refere 

que a língua possui uma dupla função: a função concetual - permite formular 

propostas - e que se designa por “acto focal”e a função comunicativa - permite 

que as propostas se façam acessíveis ao interlocutor – e é o que se chama de 

“acto capcitador”. Por essa razão, ainda segundo o autor, no momento de 

praticar ou ensinar a escrita, o que primeiro devemos planificar são as funções 

comunicativas e só depois selecionar as propostas para levar a cabo o objetivo 

comunicativo. Ao mesmo tempo devemos organizar o modelo textual para o 

estruturar e lhe dar forma.  

Num nível inicial de aprendizagem de uma língua não há grande 

diferença entre o que o aluno escreve e o que fala, mas ao chegar ao nível 

superior, essa diferença assume uma dimensão gigantesca e, por isso, a 

angústia perante a folha em branco pode ser um grande problema. Cabe, então 

ao professor, adequar a complexidade da produção escrita ao nível da língua 

que o aluno possui e oferecer exercícios que lhe possibilite comprovar o nível 

global de fluidez que tem da língua em questão.  
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Na perspetiva de Galván, Alonso e Núñez (2009), em qualquer atividade de 

escrita, devemos partir de princípios comuns, evitando assim cometer falhas 

como: 

 Falta de instruções prévias 

 Não apresentar modelos, nem informação prévia sobre o tema a 

desenvolver 

 Considerar que qualidade é igual a quantidade 

 Crer que escrever na aula é uma perda de tempo 

 Dar por adquirido que os estudantes têm competência organizativa, na 

qual estará implicada a competência gramatical e textual 

 Não ter em conta a situação em que se escreve, o lugar e o tempo 

 Não esclarecer previamente a finalidade do texto escrito 

 Considerar a expressão escrita uma destreza isolada 

 Não rever a planificação 

 Aplicar uma técnica inadequada de correção 

Além disso, devemos considerar que a escrita é uma prática individual, mas 

também social, devendo, por isso, o espaço de sala de aula ser o lugar 

privilegiado para a realização das atividades de escrita.  

 

[…] escribir en la aula de E/LE no solo es un procedimiento didáctico potente para 

desarrollar las habilidades intra e interpersonales de escritura o el propio sistema 

lingüístico, sino también una posibilidad para practicar la lectura y la conversación 

ligada a tareas de producción escrita. La expresión escrita puede y debe aparecer en la 

clase.” (id.: 24) 

 
 

Consideram ainda que o procedimento mais eficaz para a aprendizagem 

da composição são as atividades de escrita colaborativa, em que alunos e 

professores são coautores do mesmo texto. A função do professor na escrita 

colaborativa vai muito mais além do acompanhamento da tarefa, o professor 

escreve com os alunos e oferece-lhes modelos do processo de composição. O 

professor é o autor com mais experiência na sala de aula, por esse motivo 

pode oferecer colaboração de diferentes maneiras. Além disso, o professor, em 

todo este processo, também atua como um gestor da atividade: negoceia e 



24 

 

propõe atividades, explora as representações que cada aluno tem, monitoriza o 

trabalho de cada grupo, esclarece dúvidas, fornece os elementos linguísticos e 

atua como leitor experiente na revisão. Enfim, guia o trabalho do grupo, 

intervindo apenas quando necessário e fomenta a autonomia de cada aprendiz 

a autor. (id.: 25) 

No enfoque comunicativo, o aluno está implicado no seu próprio 

processo de aprendizagem, por isso, é possível atender, de forma 

particularizada, às necessidades de cada um.  

Além disso, as tarefas propostas dependem da programação, das 

necessidades dos alunos, das fases do processo (planificação, redação, 

revisão), da motivação, do nível da língua, do ritmo de aprendizagem, ou seja, 

 

 
las actividades que se planteen en clase han de contemplar y desarrollar aspectos 

como: aprender a aprender a escribir, la motivación , las fases del proceso de 

composición, el nivel del estudiante, su ritmo de aprendizaje, el syllabus…” (id.: 25)

   

 
 

Em linhas gerais, num processo de ensino e aprendizagem da escrita de 

uma língua estrangeira, é fundamental oferecer ao aluno o input necessário 

que lhe permita evitar que as lacunas na L2 boqueiem a composição e 

organizar atividades que permitam o desenvolvimento dos processos 

cognitivos.  

 

1.1.3.1 Os processos de composição em L2 

 

Para Galván, Alonso e Núñez (2009:48), “escribiendo el hombre se 

personaliza, se diferencia de los demás, aprende a interpretar, desvelar, 

analizar y valorar (tanto lo bueno como lo que no lo es) las capacidades, 

aptitudes anhelos e deseos”. Neste sentido, podemos acrescentar que a 

aprendizagem da escrita é sinónimo de construção de competências pessoais 

e sociais.  

Contudo, ainda que o ensino da expressão escrita seja tão importante 

em todos os níveis de aprendizagem da língua estrangeira, não deixa de ser 
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tantas vezes um cavalo de batalha para alunos e professores. Para estes 

autores, para ensinar e aprender a escrever é imprescindível a criatividade do 

aluno e do professor. É necessário que ambos descubram o prazer da escrita. 

Não podem os professores esquecer a fase criativa da escrita na prática 

docente que, muitas vezes, se limita à transmissão de conteúdos em moldes 

retóricos e gramaticais. É importante ensinar a pensar, a imaginar, a ordenar as 

ideias. 

Escrever é um atividade complexa e lenta que requer tempo, dedicação 

e paciência. Não é menos verdade que os bons escritores costumam ser os 

que dedicam mais tempo à composição do texto, os que fazem rascunhos, os 

que corrigem e reveem cada parte do texto, os que elaboram minuciosamente 

o texto. O processo de composição não é automático nem espontâneo, mas 

caracteriza-se pela recursividade, pela revisão e pela reformulação das ideias. 

É um processo de reelaboração constante e cíclica das informações e das 

frases dos textos. (ibid.) 

Os processos de composição de um texto em L2 não são muito 

diferentes daqueles que são realizados na construção de um texto na língua 

materna. Há mecanismos cognitivos na aprendizagem da escrita, adquiridos na 

língua materna, que, pela sua transversalidade, podem e devem ser trazidos 

para a aprendizagem da escrita na L2. Há contudo algumas diferenças que, 

como professores de língua, devemos ter em conta na produção escrita em 

E/LE.  

Segundo Galván, Alonso e Núñez (2009: 22), em primeiro lugar, é 

importante evitar que as lacunas que o aluno possa ter na L2 não venham a 

bloquear o seu processo de composição, devendo, por isso, o professor propor 

atividades que desenvolvam o domínio da L2 no âmbito de um tema e discurso 

concretos; deve também fornecer previamente os recursos linguísticos 

necessários que permitam ao aluno ultrapassar as dificuldades mais 

frequentes, que costumam ser na redação e na revisão e ainda permitir o uso 

da L1 na procura, seleção e organização das ideias do texto durante a 

planificação.  

Em segundo lugar, é importante facilitar o desenvolvimento dos 

processos cognitivos da composição em L2. Para que isso seja possível, é 
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recomendável que as tarefas de composição mostrem ou ensinem a realizar os 

diferentes processos cognitivos e que o professor ofereça recursos ou técnicas 

para a realização de cada um. Para isso, o professor pode organizar as 

atividades de composições de forma faseada e fomentar o uso da oralidade 

como instrumento de elaboração do texto escrito e como instrumento de 

mediação dos processos cognitivos.  

Bereiter e Scardamalia (1987) falam de estratégias de facilitação do 

procedimento ou facilitação processual que permitem aliviar a componente 

cognitiva usada durante a concretização de uma atividade. As estratégias de 

facilitação processual introduzem um mecanismo externo que facilita a 

concretização da tarefa, criando simultaneamente rotinas e pistas que levam o 

sujeito a realizar um processo que normalmente não é ativado. 

A aquisição e desenvolvimento da capacidade de escrever, como temos 

vindo a referir, são processos longos e complexos que ocorrem 

preferencialmente em contexto escolar. O sujeito passa por diferentes fases 

que decorrem da progressiva automatização das dimensões do processo de 

escrita. Este processo de evolução da capacidade de escrever não ocorre de 

forma simplificada, existindo uma série de condições e fatores que contribuem 

para o seu desenvolvimento. Neste sentido, quando defini os instrumentos e as 

estratégias de ensino-aprendizagem da escrita, neste projeto, tive em conta o 

próprio processo de escrita, bem como o processo de aquisição e 

desenvolvimento da capacidade de escrever. Considerei igualmente o nível de 

desenvolvimento de cada aluno, o seu ritmo de aprendizagem, a motivação e 

as suas necessidades de aprendizagem. 

 

 

1.2 A Criatividade 

1.2.1 Criatividade – definições e conceitos 

 

Falar de criatividade implica obrigatoriamente definir e formular um 

conceito do objeto que estamos a estudar e a explorar, ainda que seja, como 

referem Mano e Zagalo (n.d.:1213), “uma tarefa difícil, antiga e multidisciplinar 

que instiga o homem, muito pelo fato da noção de criatividade se confundir com 
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a própria história da humanidade”. Por isso, pela existência de uma panóplia de 

trabalhos e estudos dedicados a esclarecer o maior número de aspetos 

relacionados com a definição do conceito de criatividade, se fez necessário 

sistematizar essa informação e focar a nossa atenção nos aspetos que 

consideramos essenciais na construção do nosso próprio conceito de 

criatividade e que contribuíram de alguma forma para estruturar o nosso projeto 

e balizar a nossa intervenção enquanto professores criativos e promotores de 

criatividade.  

Partindo, então, do estudo de alguns autores, procuramos estabelecer 

uma ponte entre algumas teorias e a nossa forma de perspetivar a criatividade 

num processo de aprendizagem de uma língua estrangeira.   

 As pesquisas no campo da criatividade, ainda que divergentes em 

alguns aspetos, são unânimes em considerar que a criatividade é um dom ou 

capacidade que todas as pessoas têm, embora possa estar mais ou menos 

adormecido (a), devendo por isso ser desenvolvido(a) e estimulado(a) no 

período escolar, para que não se corra o risco de ficar embotado (a). (Cachada, 

2005:10)  

 Desta forma, independentemente das características e das 

especificidades linguísticas, cognitivas e culturais de cada um, considerei que 

todos os alunos são potenciais criadores, desde que tenham oportunidades 

para expressar a sua forma de percecionar o mundo, de expor as suas 

experiências pessoais, os seus sonhos e as suas fantasias. (ibid) Considerei 

também que o professor, ao criar condições que permitam ao aluno demonstrar 

a sua singularidade, “privilegia um crescimento holístico do individuo” 

(Programa de Espanhol, 1997: 5) e favorece o seu pensamento criativo.  

Para alguns autores, o processo criativo está intimamente ligado à 

imaginação, para outros a algumas capacidades cognitivas como a fluência, a 

flexibilidade e a originalidade. É também apontado como sinónimo de talento, 

genialidade, prodígio e sobredotação. Em qualquer das situações, estes 

conceitos competem para definir o mesmo fenómeno que se traduz pela 

capacidade de resolver problemas de forma original, produzindo um resultado 

útil e valioso. Assim, independentemente das especificidades do termo 

criatividade, neste projeto, procurei, essencialmente, que as atividades 
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propostas fossem “uma construção criativa” (ibid) em que o aluno, a partir do 

input linguístico recebido, enfrentasse um problema, cometesse erros e 

formulasse hipóteses, encontrasse soluções, avaliasse o processo e, 

eventualmente, reformulasse os resultados no sentido de chegar ao resultado 

desejável. De alguma forma este percurso de aprendizagem foi ao encontro do 

que está defendido na introdução do Programa de Espanhol (1997) e por 

Torrance (1988) que descreve o pensamento criativo como o processo de 

tomar conhecimento das dificuldades, problemas, ausências de informação, 

elementos desaparecidos, anomalias, de cometer erros e formular hipóteses 

acerca de deficiências, avaliar erros e hipóteses, possivelmente revê-las e 

comprová-las e, no final, comunicar os seus resultados. 

Ainda que este processo de desenvolvimento da criatividade através da 

escrita tenha sido realizado num curto espaço de tempo, adequado à idade e 

ao nível de aprendizagem dos alunos, procurei que, em todas as suas fases, os 

alunos fossem confrontados com atividades de escrita criativa que lhes 

permitissem apreender gradualmente o código linguístico da língua, mas que 

significassem também autênticos desafios à sua expressão criativa.  

 

1.2.2 A personalidade criativa 

  

Tal como aconteceu com o conceito de criatividade, também ao longo 

dos tempos muitas perspetivas teóricas e experiências foram sendo 

desenvolvidas no sentido de identificar e esclarecer as características de uma 

personalidade criativa.  

Segundo Morais (2001:74), após as investigações de Guilford sobre 

criatividade, em 1950, surgiram muitos estudos relacionando características de 

personalidade e realização criativa. Muitos autores, considerados atualmente 

clássicos, procuraram identificar as características da pessoa criativa, mas os 

resultados contraditórios e o pouco rigor na operacionalização das 

características encontradas acabaram por pôr em causa esses estudos. 

Contudo, há ainda trabalhos sobre a personalidade dos sujeitos criativos que 

definem um conjunto de características que se justificam aqui elencar.   



29 

 

 - Autonomia de atitudes e comportamentos – o individuo criativo 

manifesta um julgamento independente que orientará cognições, tomadas de 

decisão e ações. As regras ou conhecimentos não são aceites por si, por terem 

sido transmitidos, instruídos ou valorizados socialmente. (ibid) 

 - Autoconfiança – característica do individuo criativo, que lhe permite ser 

persistente na tarefa e resistir à crítica, rejeição ou insucesso antes da solução 

ou antes que esta seja aceite socialmente. (id.: 75) 

 - Tolerância à ambiguidade – no processo criativo é fundamental a 

capacidade de se considerar, simultaneamente, os opostos, as contradições e 

as ambiguidades. A possibilidade de gerar alternativas permite ao sujeito viver 

o problema em aberto o tempo necessário para encontrar uma solução. (ibid) 

 - Atração pela complexidade – o sujeito criativo gosta de problemas, 

pelas soluções encontradas e pela vivência dessa própria condição. Ele gosta 

do desafio que lhe é imposto pelo desconhecido e pela antecipação da 

possibilidade de descoberta. Os indivíduos criativos têm ousadia, propensão 

para o desafio e o risco nos seus investimentos. (ibid) 

 - Forte curiosidade e vastidão de interesses – esta curiosidade dos 

indivíduos criativos ultrapassa os interesses vulgares necessários à 

sobrevivência quotidiana e focaliza-se no domínio do conhecimento. 

Manifestam uma orientação diversificada de interesses e estão abertos a novas 

experiências. (id.: 76) 

 - Sentido de humor – é uma das características mais consensualmente 

associadas ao individuo criativo. Para Koestler (1989) (cit. por Morais 

(2001:76), o pensamento criativo resulta da leitura de uma realidade sob dois 

planos distantes ou mesmo contraditórios. Assim o humor, tal como a metáfora, 

é bissociativo, ou seja, há uma perceção de uma situação em função de duas 

perspetivas simultâneas e que, em geral, são, incompatíveis. E a compreensão 

dessa incompatibilidade é o que provoca a comicidade. De igual modo, Grudin 

(1990:127), considera que “o humor é amigo dos inovadores” e que as grande 

inovações não são muito diferentes das grandes anedotas. (cit. por Morais, 

2001:77) 

- Sensibilidade estética – estudos de vários autores afirmam a frequência de 

uma perceção e uma valorização do belo nos sujeitos criativos. Este sentido 
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estético é aplicado às diferentes áreas culturais mas também a diversos 

contextos, inclusive o do trabalho. A associação entre o sentido estético e a 

criatividade aplica-se tanto aos artistas como aos cientistas. No domínio da arte 

e da ciência os indivíduos criativos encontram profunda satisfação estética face 

às suas produções. (ibid) 

 - Persistência na criatividade – ao individuo criativo é associada a 

perseverança, e a extrema capacidade de concentração na tarefa que realiza. 

Na atividade criativa há um gasto considerável de energia, de atenção e 

investimento. (ibid) 

 - Investimento afetivo no trabalho- Os indivíduos criativos são 

apaixonados pelo trabalho que realizam e as horas de lazer podem dar lugar 

ao trabalho e serem entendidas com satisfação e liberdade. (id.: 77 e 78) 

Como se pode verificar, através destas características, as pessoas 

criativas tendem a respeitar a diversidade, são confiantes, gostam de desafios, 

têm gostos diversificados e um forte sentido estético, são focalizadas e 

apaixonadas pelo trabalho que desenvolvem. Nesta perspetiva, tal como refere 

Casal (1999:945), “la creatividad no significa en modo alguno falta de análisis, 

pereza mental o superficialidad, implica disciplina y significa trabajo, 

preparación, perseverancia, prácticas e ensayos”. Por tudo isto, considero que 

a aula de língua se afigura como um local privilegiado para o desenvolvimento 

da criatividade do aluno. 

 

 

1.2.2.1 O professor criativo 

 

Num projeto focado na criatividade faz todo o sentido abordar a questão 

do professor criativo. Não pode um professor potenciar a criatividade e 

dinamizar atividades de escrita criativa se ele próprio não for detentor de uma 

personalidade criativa. Quando nos referimos a personalidade criativa, não 

estamos a falar de um professor que reúna todas as caraterísticas elencadas 

no ponto anterior, até porque, como refere Necka (1993) (cit. por Morais, 

2001:79) nenhuma das características apresentadas pode, por si só, ser um 

requisito de criatividade (…) os indivíduos diferirão na relativa importância de 
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cada uma delas nos contornos únicos das suas personalidade, cognição e 

história pessoal. Em todo caso é importante que professor, que quer potenciar 

a criatividade dos seus alunos, tenha a capacidade de aceitar o desafio, de 

correr riscos calculados, de potenciar a ambiguidade e de se entregar sem 

restrições à inovação. (Cachada, 2005:41)  

Casal (n.d.: 440) refere também que:  

 

[…] para ensenãr de manera creativa es preciso conocer y entender la naturaleza de la 

creatividad, practicar las propias habilidades creativas y desarrollar estrategias de 

enseñanza que ayuden a los estudiantes a explorar sus potencialidades, asumir sus 

riesgos, a tener iniciativa y confianza. 

 

Num estudo realizado por Oliveira (2009:2680), a partir de diversos 

autores, a autora enumerou uma serie de características que devem fazer parte 

do professor criativo. Partindo de uma postura de abertura e de curiosidade às 

novas experiências, o professor criativo deverá ser ousado, curioso, confiante, 

entusiasta e apaixonado pelo seu trabalho; deverá adotar uma postura 

facilitadora ao desenvolvimento do potencial criativo dos alunos, quebrando, 

muitas vezes, com paradigmas da educação tradicional. Deverá ainda ser 

comunicativo, inovador, curioso, perspicaz, atento e estimular a curiosidade, o 

gosto pela descoberta e a procura de soluções, enfim, um condutor amigável e 

acessível em todo o processo de ensino e aprendizagem.  

Ainda que estas características sejam uma síntese das elencadas pela 

autora, pela sua extensão, poderemos desde já perceber, o peso da bagagem 

de um professor que tem o desejo de reunir todos estes requisitos. Contudo, 

mais importante que abarcar todas estas características, é a forma como o 

professor as coloca ao serviço do processo de ensino e aprendizagem, a forma 

como o professor ultrapassa as suas próprias limitações e receios para permitir 

aos alunos a expressão livre e espontânea do que pensam. (Cachada, 2005: 

41)  

Torrance (1987) (cit, por Alencar e Oliveira, 2008:297) afirma que é 

possível ensinar a pensar criativamente, utilizando-se vários meios, sendo que 

os de maior sucesso envolvem a função cognitiva e emocional, porque 

possibilitam adequada estrutura e motivação e dão oportunidades para 
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envolvimento, prática e interação entre professores e alunos. Segundo o autor, 

condições motivadoras e facilitadoras fazem a diferença para efetivar a 

criatividade, sobretudo quando o professor é deliberadamente envolvido. 

Assumindo, assim, que a aprendizagem é um processo tanto cognitivo 

como emocional, que abre simultaneamente a porta à reflexão e à procura de 

soluções mas também à motivação, aos afetos, ao respeito e à partilha, 

devemos, por isso, como professores experientes considerar o quanto os 

recursos criativos podem ser uma valiosa ferramenta ao serviço da nossa 

atividade docente. 

 Ainda que, e convém aqui ressalvar, nem sempre o professor consiga 

estar deliberadamente envolvido nesta tarefa árdua que é ensinar a pensar 

criativamente, mesmo sendo um defensor convicto deste processo. Não raras 

as vezes, fiquei dividida entre o tempo (e falta dele) e os conteúdos a lecionar; 

entre a avaliação sumativa dos alunos e as exigências dos currículos; entre o 

que é politicamente correto acontecer em contexto de sala de aula e o que é 

desejável e expetável que aconteça, a comunicação autêntica, as 

manifestações divergentes, a expressão da individualidade.   

Para Wechsler (2001, 2002), um professor criativo está aberto a novas 

experiências, por isso é ousado, curioso, tem confiança em si próprio, além de 

ser apaixonado pelo que faz. (cit. por Alencar e Oliveira, 2008:297)  

Em suma, é naturalmente curioso, insatisfeito, questiona e procura 

perceber o porquê das coisas para as melhorar; entusiasma-se e cria um 

ambiente de entusiasmo e excitação à sua volta. O professor criativo acredita 

no potencial humano e na sua capacidade criativa.  

 

1.3 A Escrita Criativa  

1.3.1 A escrita como processo criativo 

 

A ligação entre a “escrita” e “criatividade” leva-nos invariavelmente à 

designação de “escrita criativa” que, regra geral, aparece associada a outras 

expressões ou intenções mais ou menos literárias. Neste projeto, o conceito de 

“Escrita Criativa” tem um alcance mais vasto, insere-se no sentido do uso 

criativo da língua.  
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 Para Barbeiro (2001:53) algumas definições de criatividade apresentam 

muitos pontos de contacto com o processo de escrita, porque, de facto, a 

escrita constituiu uma criação. Partindo de uma definição de criatividade de 

Oberlé, o autor aponta três pontos de ligação entre a criatividade e a expressão 

escrita: 1) a perspetiva processual; 2) a ligação a uma determinada situação; 3) 

a exigência de originalidade ou novidade.  

A criatividade, tal como a escrita, é vista em interação com a situação, 

por isso, mesmo em situações de inovação, há critérios que devem ser 

mantidos, como a coerência, a coesão, a adequação a exigências e 

finalidades. (id.: 54). A criatividade não é o caos. A criatividade é originalidade 

e adequação. De igual modo, a criatividade e o processo de escrita procuram 

soluções possíveis e “a via de resolução de problemas estabelece a ligação 

com a situação.” (id.: 55) O processo de escrita é uma resolução de problemas. 

Em cada um das fases do processo de escrita “o sujeito defronta-se com 

problemas, dificuldades, tarefas a resolver de natureza diversa. (ibid.) E esse 

processo de procura orientada e de tomada de decisão começa na 

planificação, passa pela textualização e pela revisão e termina na avaliação.  

Cada componente do processo de escrita vai obrigar o sujeito a realizar 

operações complexas, como fazer conjeturas, formular hipóteses alternativas, 

avaliar, experimentar, modificar. (Cachada, 2005:38) Por essa razão no 

processo de escrita estão assim presentes as vias de acesso para a conquista 

da criatividade mas, para que tal aconteça, é necessário desenvolver a 

capacidade de gerar relações e a capacidade de tomada de decisão. (Barbeiro, 

2001:56) 

 

1.3.1.1 Desenvolvimento da expressão escrita e criatividade 

 

Com a progressiva automatização dos aspetos formais e convencionais 

da escrita, o sujeito pode aceder a novas dimensões no seu relacionamento 

com a escrita. (Barbeiro, 2001: 56). Esta transição exige ao aprendente um 

percurso com vários passos, definidos à luz dos estádios considerados por 

Bereiter (1980) (cit. por Barbeiro, 2001:57) para o desenvolvimento da 

expressão escrita: 
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- escrita associativa: para muitos alunos a escrita associativa é o ponto de 

chegada. A relação com a escrita é uma mera transcrição de conhecimentos. 

Ficam por realizar as potencialidades ligadas à problematização e 

transformação do conhecimento e à criatividade.  

Para lá da escrita associativa, há novas etapas que os alunos deverão 

conquistar (ibid): 

- escrita performativa: o aluno adquire e molda a exposição do seu 

conhecimento a algumas convenções de estilo, ligadas aos diferentes tipos de 

textos.  

- escrita comunicativa: a escrita é calculada para produzir um impacto no 

destinatário. 

- escrita unificada: integra a dupla perspetiva da escrita – o aluno enquanto 

escritor e leitor – permitindo o desenvolvimento e afirmação da sua 

individualidade. 

- escrita epistémica: a expressão escrita encontra-se ao serviço do 

conhecimento. A escrita passa integrar o processo de reflexão que leva à 

descoberta e à criatividade. 

Ultrapassados estes estádios, a escrita apresenta novas potencialidades 

e novos desafios, transformando-se em procura, onde o sujeito é confrontado 

com uma sucessiva resolução de problemas e a procura é a procura de novas 

relações e não de transposição de relações. (id.: 57 e 58) 

Neste projeto, estes contributos teóricos sobre o desenvolvimento da 

escrita foram fundamentais e serviram de base às escolhas pedagógico-

didáticas realizadas.  

 

1.3.2 A escrita criativa no ensino da língua espanhola 

 

Num artigo sobre escrita criativa, Matos (n.d:37) diz que “entre a 

obrigação e o prazer que o escrever pode implicar, há um longo percurso”, 

devendo, por isso, acrescentamos nós, este percurso ser traçado de forma 

eficaz desde o primeiro momento que aluno inicia a sua aprendizagem da 

língua estrangeira.  
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O termo criatividade tem o seu étimo na palavra “criar” e enquanto 

faculdade humana, no sentido lato do termo, é utilizada nas mais diversas 

tarefas do dia-a-dia. Não são assim tão raros os momentos da nossa vida que 

perante um problema temos de encontrar soluções criativas. Segundo Bach 

(1991:37), quando o individuo é confrontado com um problema utilizará o seu 

mecanismo pré-consciente, explorando largamente tudo o que armazenou, […] 

para percorrer e explorar o campo dos possíveis […] e perante um certo 

número de soluções fará uma escolha crítica que lhe permitirá resolver o 

problema posto por uma criação original. No domínio da pedagogia, por norma, 

o termo criatividade aprece associado à fantasia, à invenção, e ao domínio 

artístico; no entanto, Bach apresenta-nos uma representação da pedagogia da 

criatividade interessante para o domínio da expressão escrita na sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

Figura 1 – Esquema que traduz o processo de criatividade, segundo Bach (1991) 

 

Neste esquema a criatividade surge como consequência de um 

problema que exige uma solução, o que, por sua vez, leva a uma atitude crítica 

e a uma escolha. O ponto de chegada é a criação de algo; no entanto, sem as 
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condições favoráveis (um ambiente tranquilizante e estimulante e métodos 

adequados), nada será possível. (Matos, n.d:42) 

Segundo Bach (1991), recorrendo à criatividade dos alunos no processo 

de ensino e aprendizagem, o professor reativa um processo natural, ou seja, 

apoia-se nas capacidades reais dos alunos, parte do que eles são e possuem 

em vez de considerar o que lhes falta. Além disso, apela aos três tipos de 

pensamento (divergente, convergente e de avaliação), aos cinco sentidos e a 

outras competências. Ao mesmo tempo aumenta a mobilidade de espírito dos 

alunos, a sua atitude crítica, as suas faculdades de autodeterminação e de 

adaptação. (id.: 58) 

No entanto, para o autor, o recurso à criatividade dos alunos deve 

pautar-se por alguns “limites”, ou seja é uma condição necessária mas não 

suficiente do êxito pedagógico. O recurso à criatividade é um auxílio mas não 

supera outras carências que possam existir, como psicológicas, afetivas e 

culturais. A criatividade é sinónimo de assumir riscos e o aluno é convidado a 

propor soluções para um problema novo, aventurando-se a entrar em terreno 

inexplorado, desconhecido, mobilizando uma energia em busca de uma 

resposta que ele não pode antecipadamente garantir. Por isso, a criatividade, é 

dependente do clima em que se exprime: o aluno para ser criativo deve sentir-

se ouvido e, sobretudo, respeitado. Isso significa que o ambiente deve ser 

tranquilo e estimulante que lhe permita ultrapassar os bloqueios que possam 

ocorrer e, preferencialmente, coletivo. O grupo no qual o aluno está inserido 

desempenhará um papel fundamental em todo este processo criativo, pela 

riqueza das ideias produzidas coletivamente e pelo estimulo em que refletirá 

em cada um dos elementos do grupo. (id.: 59)  

 

1.3.2.1 A motivação e aprendizagem da escrita 

 

Para Casal (n.d.: 442) não é fácil falar de motivação e dos múltiplos 

fatores que incidem sobre ela, se bem que parece lógico pensar que a 

aprendizagem se produz com maior probabilidade quando se quer aprender.  

Segundo a autora, há autores que defendem que a motivação depende 

de fatores cognitivos, como: capacidades, conhecimentos, estratégias e 
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destrezas necessárias e outros que consideram que a motivação de um 

individuo é objeto de influências sociais e contextuais, como: a cultura, o 

contexto e a situação social, assim como as pessoas relevantes e as 

interações individuais que se estabelecem com essas pessoas. Em todo o 

caso, ainda que uns fatores influenciem mais do que outros, sabe-se que a 

emoção que um aluno experimenta na realização de uma tarefa está 

determinada essencialmente pelas próprias características da tarefa, pelo 

conteúdo da mesma e pelas estratégias e metodologias adotadas pelo 

professor. Neste sentido, o que é fundamental, é a forma como se apresenta a 

situação de aprendizagem. 

Ramón, Alonso e Nuñez (2009:27) consideram que quando se fala em 

motivação, normalmente este conceito é visto mais como uma qualidade dos 

alunos do que um objetivo dos professores. Contudo, a falta de motivação, a 

falta de necessidade e intenção comunicativas podem ser superadas se os 

professores tiverem em conta que o funcionamento real da comunicação reside 

essencialmente na motivação que provoca a atuação, ou seja, reside na 

vontade de resolver um problema. Então, para superarmos os problemas de 

falta de motivação no tratamento da expressão escrita, “debemos construir en 

las actividades verdaderos problemas com un sentido lúdico para el alumno y 

que conlleven múltiples soluciones” (id.: 28) 

 Segundo os autores, com as atividades de escrita, podemos 

desenvolver dois tipos de motivação: intrínseca e extrínseca. Se as atividades 

são motivadoras, o aluno sentirá satisfação em realizá-las e esta satisfação 

converter-se-á por sua vez em motivação para futuras atividades. Por outro 

lado, ao praticar diversos tipos de escrita, o aluno tomará consciência que 

aprende algo útil para a sua vida futura de trabalho ou de relação social. (ibid) 

Depois de quase meio século de estudos sobre a motivação, a partir de 

uma perspetiva psicossocial, concluiu-se que: 

 

las actitudes ante la lengua son causas de la motivación; la motivación causa la 

autoconfianza y el aprendizaje de estrategias; y la motivación, la aptitud y el uso de 

estrategias causan el aprendizaje. (Gardner et al. 1997) (cit. por Ramón, Alonso e 

Nuñez, 2009:30) 
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No que diz respeito à motivação na aula de Língua estrangeira muitos 

autores consideraram que esta dependida da seleção de um determinado 

método de ensino. Para Ramón, Alonso e Nuñez (2009:33) considerar que “el 

aumento y mantenimiento de la motivación dependen de la selección de un 

determinado método es insuficiente. El desarrollo de la motivación tendrá como 

principales factores los del aula”. 

Nesse sentido, os autores definiram algumas estratégias, (ou melhor 

dizendo, macro estratégias) que devem ser aplicadas em contexto de sala de 

aula e que permitem motivar os alunos para a aprendizagem da língua 

estrangeira:  

i. Transmitir un ejemplo de compromiso con la disciplina y asumir los 

objetivos de la enseñanza. 

ii. Crear una atmósfera relajada en aula 

iii. Presentar las actividades de forma ordenada, con objetivos definidos y 

graduados a los niveles de los alumnos 

iv. Promover la autonomía en el aprendizaje 

v. Familiarizar los alumnos con la cultura de LE 

 

Ao longo das diferentes fases de desenvolvimento deste projeto, procurei 

desenvolver e aplicar cada uma destas estratégias, pois considero que são 

fundamentais em qualquer processo de ensino e aprendizagem de uma língua.  

Numa fase inicial, ainda com alguma insegurança, tentei sempre que isso 

não prejudicasse a minha relação com os alunos, nem pusesse em causa a 

sua aprendizagem, porque sei que a imagem que o professor projeta de si 

mesmo resulta como um fator de motivação. Considerei também fundamental, 

em todas as atividades propostas, dar a conhecer os seus objetivos de 

aprendizagem, para que os alunos pudessem saber, à partida, o percurso que 

teriam de realizar e conquistar. 

O desenvolvimento de um projeto de escrita criativa, em contexto 

colaborativo, só pode funcionar se houver, na sala de aula, um clima favorável, 

que permita aos alunos expor as suas dúvidas e trocar experiências e saberes 

de forma livre e espontânea, por isso, tentei criar, desde a primeira fase da sua 

implementação, uma atmosfera tranquila e afetiva. 
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Neste Projeto, houve igualmente uma preocupação em preparar os 

alunos para as atividades de escrita criativa, proporcionando-lhes modelos e 

tareas facilitadoras que lhes permitissem concretizar com sucesso as 

atividades. Nesse sentido, selecionei atividades ajustadas ao seu nível de 

conhecimento da língua e aos seus gostos pessoais. Quando as atividades de 

preparação giram em torno de temas conhecidos dos alunos e dos seus 

interesses, estão criadas as condições essenciais para a aprendizagem. 

No que diz respeito à promoção da autonomia, este domínio esteve 

principalmente associado ao trabalho colaborativo, desenvolvido nas diferentes 

atividades de escrita criativa. Este método de trabalho funcionou como um 

elemento fundamental de motivação para a aprendizagem da escrita.  

Por último, em relação à apresentação de elementos culturais da LE, 

houve, principalmente, essa preocupação nas atividades de preparação para a 

escrita criativa, onde foram apresentados e divulgados materiais autênticos 

(como vídeos, músicas e uma curta-metragem) que serviram de motivação e 

de divulgação da cultura da língua meta.  

 

1.3.2.2 Estratégias para o desenvolvimento da criatividade 

 

 Para Ramón, Alonso e Nuñez (2009:41), “la motivación y el estimulo de 

la creatividad son dos ingredientes básicos para el desarrollo de la expresión 

escrita”. Sendo assim, como professores de língua devemos propiciar aos 

alunos oportunidades de criar a sua própria língua e sentir que o produto é o 

resultado da sua vontade e esforço pessoal. Todavia consideram que, ainda 

que sejam atividades informais, devem ter instruções rígidas e seguir as regras 

de escrita obrigatórias, porque “[…] paradójicamente, la libertad no favorece la 

creatividad; pelo contrario, las reglas de juego cuanto más precisas, más 

agudizan el ingenio”. (id.: 40) 

Além disso, consideram também que estas atividades devem ser 

realizadas em grupo, porque possibilitam a troca de conhecimentos e em 

muitas situações superam a barreira da criatividade, quando um não sabe, 

poderá saber o outro. A introdução do jogo e da competição pode igualmente 

ser um recurso metodológico valioso. Os jogos lúdicos podem desbloquear a 
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imaginação e proporcionar um terreno seguro para a criatividade do aluno no 

trabalho da expressão escrita.   

Barbeiro (2001:60) sugere a exploração de duas vias que poderão 

conduzir à criatividade: a via da dimensão pessoal e a via da intervenção do 

jogo. 

 

Dimensão Pessoal 

Para o autor, a vida de cada um é uma experiência única e transportá-la 

para a escrita é claramente um desafio à criatividade. Desenvolver a escrita a 

partir da visão que cada um tem das coisas e do mundo é um exercício de 

criatividade que não se limita ao relato de vivências, mas que leva à descoberta 

da singularidade e da individualidade de cada um. Este caminho, na maioria 

das vezes, não acontece. Os alunos recorrem ao conhecimento já feito, 

confirmam as experiências em vez de explorar o novo e o particular.  

 

A Intervenção do Jogo 

No seguimento do que já referido sobre a criatividade, que se encontra 

ligada à resolução de problemas, à adequação a determinada tarefa e à 

prossecução de finalidades, devem as experiências criativas constituir uma 

oportunidade para o relacionamento com a linguagem e para a sua descoberta, 

um desafio para o sujeito, para a sua capacidade de se prolongar no texto e de 

o incorporar na sua experiencia e não um exercício gratuito que se esgota em 

si mesmo. (Barbeiro, 2001:62) 

Nesta perspetiva, o jogo, com intervenção do acaso para o 

desencadeamento de relações e a ativação de regras para a construção do 

texto, abre inúmeros caminhos para a descoberta da linguagem, por meio da 

expressão escrita. Não o puro acaso que isso seria o caos, mas a intervenção 

do acaso ao serviço da criatividade. (ibid)  

Durante a minha intervenção desenvolvi a minha prática utilizando 

diferentes atividades que permitiram aos alunos seguir esta linha de 

pensamento e orientação. O lúdico associado ao desafio e ao acaso, mas 

sempre como sinónimo de construção de aprendizagens. Por isso, ainda que 

as atividades se revestissem de alguma imprevisibilidade, a ativação de 
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regularidades esteve sempre presente. Para Barbeiro (2001:63), estas 

exigências/restrições alargam a procura e levam ao encontro de novas 

relações, possibilitando, assim, ao aluno um desenvolvimento das suas 

competências nos vários domínios da língua.  

Há autores que referem que falar de escrita criativa é redundante, 

porque escrever é por si só um ato criativo. Das reflexões apresentadas e 

pegando nas palavras de Barbeiro (2001:65), poder-se-á, então, concluir que: 

 

a força da componente de criação na expressão escrita está também saliente no que 

atribuímos à expressão produção escrita e que incluiu também a vertente de criação 

[…] Produzir um texto continua a implicar criá-lo […] A expressão escrita, pelas 

características do processo que lhe dá origem, surge, a determinada altura, como um 

instrumento fundamental que pode desenvolver a criatividade. O processo de escrita 

poderá ser orientado para a produção de algo novo, para a transformação dos 

conhecimentos do sujeito e, por essa via, para a transformação do próprio sujeito.  

 
 

 
1.3.3 Avaliação do produto criativo 
 
 

Não é fácil avaliar um produto criativo, muito menos explicar os critérios 

dessa avaliação. A maioria dos estudiosos parece unanime em considerar que 

se deve evitar a avaliação de um produto criativo por características resultantes 

do acaso.  

Morais (2001), no seu trabalho sobre avaliação de produtos criativos, 

elencou alguns dos critérios que reúnem mais consenso no seio desta matéria.  

Segundo a autora, o critério com mais consenso é o da originalidade. É 

um dos mais discutidos pela sua controvérsia e o que levanta mais posições 

antagónicas que advêm das diferentes conceções de criatividade, mas muitas 

opiniões vão no sentido da originalidade enquanto novidade, ser uma condição 

necessária mas não suficiente. 

Um outro critério frequentemente tomado como complementar à 

originalidade é o da adequação ou eficácia do produto. É um critério que 

permite juntar à surpresa a satisfação de algo cumprido. Junto a este outros 

foram apontados, o da propriedade da elaboração, que vê o produto como algo 
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desenvolvido, investido de esforço e cuidados, indo para além de uma ideia ou 

esquema vagos e o da dimensão estética, que traduz a transformação ou a 

quebra de regras ou conhecimentos, a condensação ou poder de síntese de 

elementos díspares e a emoção suscitada. Estes critérios não estão presentes 

em todos os produtos criativos e referem-se, por vezes, apenas à alta 

criatividade.  

A autora refere-se ainda a uma proposta de sistematização realizada por 

Besemer e Treffinger em relação a mais de 125 critérios, organizados em 14 

categorias que por sua vez foram organizadas em três dimensões. 

A primeira dimensão é a novidade do produto que engloba categorias 

como a originalidade (a infrequência de um produto), a germinabilidade 

(qualidade que um produto demonstra) e o poder de transformação (uma nova 

forma de perspetivar a realidade).  

Uma outra dimensão é a da resolução que o produto pode permitir, que 

engloba categorias como a correção ou adequação da resposta face ao seu 

objetivo.  

Considera ainda a dimensão da elaboração e síntese e da qual fazem 

parte 6 categorias, essencialmente qualidades estéticas ou estilísticas como: a 

expressividade ou o sucesso da comunicação entre o produto e o observador; 

a atratividade, ligada à avaliação do grau em que o produto chama a atenção 

do observador; (as reações de prazer, surpresa ou humor); a complexidade do 

produto (técnicas ou ideias envolvidas); a qualidade de aperfeiçoamento do 

produto (grau de esforço e cuidado na elaboração do produto); se é um produto 

integrador (traduz uma unidade organizada e compreensiva de informação); a 

elegância (subtileza ou harmonia). Os autores consideram que para um 

produto ser avaliado como criativo só terá de ser apreciado positivamente em 

três dimensões e não nas catorze categorias.  

Com base neste modelo, Besemer e Quin (cit. por Morais, 2001: 204 e 

205) propuseram um instrumento de medida (CPAM - Creative Product 

Analysis Matrix - Adjective Checklist) que tem sido alvo de várias 

reformulações.  
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Por tudo isto, tem sido reclamado um maior investimento nesta área, no 

sentido de estudar melhor a validação e operacionalização deste tipo de 

critérios.  

Morais (2001) refere-se ainda a outros trabalhos sobre a avaliação de 

produtos criativos que contrariamente aos trabalhos que consideram a prévia 

definição dos critérios e o treino de juízes nessas definições de critérios, 

adotam uma perspetiva diferente que enfatiza a familiaridade de quem avalia 

face ao produto avaliado e o consenso obtido em testes com este tipo de 

avaliadores.  

Em jeito de conclusão a autora refere também que reconhecer a 

subjetividade num julgamento não significa a ausência de esforços para a 

minorar. Daí a importância da avaliação e de um maior investimento na 

construção e validação de diferentes instrumentos de avaliação. A análise e 

avaliação de um produto criativo pode ser uma forma privilegiada de avançar 

conhecimento sobre o fenómeno complexo do pensamento criativo. (id.: 208) 

Num projeto desta dimensão, onde a avaliação está essencialmente 

focada no processo e não no produto, foi minha prioridade, desenvolver 

critérios de avaliação que permitissem aos alunos percecionar a sua evolução, 

mas sobretudo, que lhes permitisse aferir as competências adquiridas na 

expressão escrita. Por isso, ainda que os trabalhos passassem todos por um 

processo de avaliação, a principal preocupação foi que os alunos encarassem 

este processo avaliativo como mais um momento de aprendizagem.  

Decorrente da própria complexidade do conceito de criatividade, no que 

diz respeito à avaliação, considerei alguns dos critérios definidos por Morais 

(2001) e Cachada (2005) para avaliar a criatividade dos trabalhos produzidos 

pelos alunos. Assim sendo, os critérios de avaliação da criatividade foram 

divididos em: critério genérico – perceção global e subjetiva da criatividade – e 

critérios específicos: adequação da ideia; adequação da exposição da ideia; 

originalidade da ideia; expressividade da exposição da ideia e humor. 

Os níveis de avaliação também seguiram a orientação das autoras e 

foram os seguintes: 0 = Bom; + = Suficiente; - = Insuficiente; X = sem 

referencial.   
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No que diz respeito ao processo de escrita, considerei os seguintes 

parâmetros: correção gramatical; seleção lexical adequada; coesão e 

acentuação/pontuação e ortografia.  

No capítulo II darei conta da forma como procedi à avaliação e 

apresentarei o instrumento utilizado que serviu de suporte à avaliação dos 

trabalhos de escrita criativa produzidos pelos alunos. (cf. Anexo 4) 

 

 

1.3.4 A escrita criativa e o desenvolvimento da competência existencial 

 

Na perspetiva de Casal (n.d.: 443), a criatividade aplicada no âmbito 

educativo é um poderoso fator de motivação para o aprendente, porque 

“resolver tareas con creatividad incentiva la perseverancia y la constancia; 

estimula el criterio personal y aumenta la autoestima.” Segundo a autora, o 

estudante constitui-se o agente de aprendizagem, quando participa, procura 

informação, controla e domina o seu processo cognitivo e desta forma adquire 

confiança nas suas atitudes e capacidades. Uma vez superada a fase de 

imitação de modelos, poderá conquistar a sua expressão original, pessoal e 

comunicativa. Ou seja, quando o aluno se sente incentivado a procurar, a 

organizar, a criar e comunicar está automaticamente envolvido no seu próprio 

processo de aprendizagem.  

Por isso, como professores devemos dedicar um tempo e um espaço ao 

pensamento criativo e até fomentar e recompensar o esforço criativo.  

No âmbito do ensino do espanhol como língua estrangeira, o professor 

deve procurar propor atividades de escrita criativa que desenvolvam de forma 

combinada a competência existencial (saber ser: atitudes, motivações, valores, 

crenças, estilos cognitivos e personalidade) e as competências comunicativas 

da língua, como a pragmática (discursiva, funcional e organizativa) ou as 

linguísticas (léxica, gramatical, semântica, fonológica, ortográfica e ortoépica). 

(id.: 444) 

As propostas de escrita criativa abrem um caminho para o trabalho 

colaborativo entre iguais. “La puesta en común de este tipo de tareas favorece 
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la autoestima, crea sólidos lazos afectivos y desarrolla la capacidad de ponerse 

en el lugar del otro. (ibid)  

Em suma,  

 

el aprendizaje de la lengua no debe basarse en la ejercitación repetitiva de  modelos 

existentes, sino en la elaboración y en el desarrollo de la potencialidad  activa y 

creadora de cada sujeto, con el fin de lograr la comunicación más  adecuada […].El 

profesor no debe ver en el alumno sólo a alguien que aprende, sino a un ser pensante 

y actuante. Hay que huir de un desmotivador contenido rígido; pasar a la clase aula a la 

clase-taller, que incentive el dialogo y la participación. Atreverse a innovar, a establecer 

relaciones hasta entonces no vinculadas; hacer uso de la libertad imaginativa, recrear a 

través de la palabra una nueva realidad inventada por su imaginación.  (Balart y 

Césped, 1998:24) (cit. por Casal, 1999:94) 

 

 

2. Contexto de intervenção   

2.1 A escola 

 

Desenvolvi a minha intervenção pedagógica, à qual se refere o presente 

relatório, numa escola de um agrupamento do concelho de Felgueiras, situado 

no distrito do Porto. 

Esta escola, inicialmente sede de agrupamento, foi agregada, em 2012, 

a uma escola secundária. No geral, apresenta boas condições para a prática 

educativa, havendo em todas as salas computador, projetor e ligação à 

internet. Dispõe ainda de uma sala de informática que se encontra a ser 

dinamizada pela coordenadora da biblioteca no sentido de combater as 

literacias da informação e dos media. O agrupamento, da qual faz parte esta 

escola, tem 2345 alunos, distribuídos pelos diferentes níveis de ensino, onde 

colaboram 198 profissionais dos diferentes grupos de recrutamento. No âmbito 

da ação social, 60% dos alunos beneficia de auxílios económicos e 31% não 

dispõe de computador nem internet em casa.  

O Projeto Educativo da Escola intitula-se - Uma escola que promove o 

sucesso – e tem como objetivo primeiro conseguir uma progressiva melhoria 

dos resultados escolares dos alunos, nomeadamente na leitura e na escrita, 

através de um trabalho colaborativo entre as diferentes disciplinas e a 
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Biblioteca – Aprender com a biblioteca Escolar. Sendo o tema do meu Plano de 

Intervenção - “Saber escrever, saber falar” - a escrita criativa nas aulas de 

espanhol - e conhecendo o caráter transversal da escrita e a sua estreita 

ligação à leitura (que, em algumas atividades de escrita, pode e deve funcionar 

como um input), pareceu-me importante utilizar este espaço social de 

aprendizagem para implementar algumas atividades do meu projeto. Neste 

sentido, decidi criar na Biblioteca um espaço dedicado à disciplina de espanhol, 

designado por Club de Español, que permitiu divulgar a disciplina, mas 

sobretudo dar a conhecer os trabalhos produzidos pelos alunos. No início do 

projeto, decorámos um pequeno recanto com as cores da bandeira de Espanha 

e passámos a utilizá-lo para expor os trabalhos de escrita criativa que os 

alunos iam produzindo e que se consideravam ser os mais relevantes. Esta 

iniciativa, para além de dar visibilidade aos trabalhos produzidos pelos alunos, 

também possibilitou uma estreita articulação da disciplina com o projeto da 

escola. Por isso, poder-se-á dizer que o Projetivo Educativo da Escola foi 

fundamental na definição do tema e no desenvolvimento do meu projeto de 

intervenção. 

 

 

Figura2 – Espaço criado na Biblioteca para o Club de Español 
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2.2 A turma  

 

À semelhança do que aconteceu para a caracterização do meio escolar, 

também recolhi, durante a fase de pré-intervenção, informações que me 

permitissem um conhecimento aprofundado da turma junto da qual viria a 

desenvolver o meu projeto. Para tal, consultei o Plano de Turma, procurei 

informações junto da orientadora e do diretor de turma e recolhi dados a partir 

da observação das aulas. Para uma caracterização mais aprofundada sobre 

aspetos específicos do tema deste projeto, foi ainda aplicado um questionário, 

cujos resultados se apresentam neste relatório (cf. 2. do capítulo II). 

  O grupo alvo da minha Intervenção Pedagógica era constituído por 23 

alunos, dois dos quais eram alunos com NEE. Desses 23 alunos, 10 eram do 

sexo feminino e 13 do sexo masculino e com idades compreendidas entre os 

12 e os 15 anos. Era um grupo heterogéneo, resultado das características e 

percursos algo diferentes de cada aluno, mas equilibrado e estável do ponto de 

vista comportamental. Dos cinco alunos com retenções, havia um aluno com 

uma retenção no 2º ano, um aluno com uma retenção no 4ºano, dois alunos 

com uma retenção no 6º ano e uma aluna com 3 retenções, uma no 2ºano e 

duas no 7º ano. Destes alunos, um foi proposto para apoio pedagógico 

acrescido e frequentava a terapia da fala, dois foram integrados no programa 

de Necessidades Educativas Especiais, beneficiando, por isso, de adaptações 

curriculares nas diferentes disciplinas.  

Através dos dados recolhidos foi ainda possível verificar que, à exceção 

do grupo referido no ponto anterior, a turma tinha onze bons alunos, dos quais 

nove faziam parte do Quadro de Mérito.  

Na observação direta das aulas da orientadora cooperante foi possível 

verificar que era um grupo estável, muito interessado e participativo. As aulas 

conseguiam sempre ser um espaço saudável de partilha de conhecimentos, de 

aprendizagens cooperantes e de ambientes dinâmicos e apelativos. A grande 

maioria dos alunos queria e tinha vontade de aprender o espanhol. Na altura, 

foi ainda possível constatar que estavam recetivos a todas as propostas de 

trabalho, principalmente, se fossem motivadoras e interessantes. Este ponto foi 

fundamental para a definição das estratégias e das atividades a implementar 
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durante o meu projeto. Outra aspeto positivo a registar tinha a ver com a 

grande capacidade de aprendizagem da maior parte dos alunos da turma. 

Estavam todos muito motivados e aprendiam com relativa facilidade, à exceção 

dos alunos integrados no Ensino Especial que revelavam algumas dificuldades 

e défices de atenção, mas que, com as adaptações curriculares, conseguiram 

atingir os objetivos mínimos da disciplina.  

No segundo período, houve mais um aluno que passou a beneficiar de 

um plano de adaptação curricular, ao abrigo do Decreto-lei 3/2008, passando, 

assim, a existir na turma 3 alunos com NEE.   

 

2.3 Os documentos reguladores do processo de ensino e aprendizagem   

 

Após a contextualização do projeto de intervenção, com referência às 

características do grupo e da turma, neste ponto serão objeto de análise os 

documentos reguladores do processo de ensino e aprendizagem de línguas 

estrangeiras, nomeadamente de Espanhol. 

O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas: 

Aprendizagem, ensino, avaliação [QECR] (Conselho da Europa, 2001) - base 

comum de orientações para o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras 

na Europa - constitui-se, atualmente, como um documento regulador e de 

referência a ter em conta. 

O QECR (2001) defende uma abordagem intercultural da educação em 

língua cujo objetivo central é “ promover o desenvolvimento desejável da 

personalidade do aprendente no seu todo, bem como o seu sentido de 

identidade, em resposta à experiência enriquecedora da diferença na língua e 

na cultura” (Conselho da Europa, 2001: 19). Para tal, destaca quatro 

competências gerais: “o conhecimento declarativo (saber), a competência de 

realização (saber-fazer), a competência existencial (saber-ser e saber-estar) e 

a competência de aprendizagem (saber-aprender)” (id.:31) 

Segundo este documento, o conhecimento declarativo (saber), “ 

entendido como um conhecimento que resulta da experiência (conhecimento 

empírico) e de uma aprendizagem mais formal (conhecimento académico) não 

pode ser descurado numa nova aprendizagem. Nesta perspetiva o 
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conhecimento que o aluno possui à partida é fundamental na aquisição de 

novos conhecimentos, ou seja,“ o conhecimento que um indivíduo já adquiriu é 

directamente relevante para a aprendizagem das línguas.” (id.:32) No que diz 

respeito ao meu projeto, os conhecimentos adquiridos na língua materna, no 

desenvolvimento da expressão escrita, foram fundamentais na aprendizagem 

da escrita em L2 e no desenvolvimento das atividades de escrita criativa. (cf. 

1.1.3.1 do capítulo I).  

É também relevante a competência de realização (saber-fazer), uma vez 

que a aprendizagem de uma língua, e neste caso específico, a aquisição de 

competências na escrita, é um processo que implica um saber-fazer contínuo. 

O aluno, quando inicia o seu processo de aprendizagem, não sabe escrever e 

como tal tem algumas inseguranças, mas à medida que aprende e pratica vai 

dominando capacidades e vai gradualmente sentindo-se mais à vontade e mais 

confiante. (id.:33) 

Assume neste projeto particular interesse a competência linguística que 

inclui os conhecimentos e as capacidades lexicais, fonológicas e sintácticas, 

bem como outas dimensões da língua enquanto sistema […] e a competência 

pragmática “que diz respeito ao uso funcional dos recursos linguísticos”. (id.: 34 

e 35) 

O QECR (2001) defende igualmente uma abordagem da língua na sua 

vertente comunicativa, sustentada por atividades escritas ou orais de 

compreensão, de expressão e de interação ou mediação. Neste sentido, refere 

que “na medida em que a sua realização envolve actividades linguísticas, estas 

tarefas requerem o processamento (pela recepção, produção, interacção, 

mediação) de textos orais e escritos.” (Conselho de Europa, 2001:37). 

No que diz respeito à escrita criativa, podemos destacar neste 

documento o ponto 4, que considera que o uso do jogo pode desempenhar um 

papel importante na aprendizagem “e no desenvolvimento da língua, mas não 

está apenas confinado ao domínio educativo. (id.:88) 

Refere ainda que “os usos artísticos e criativos da língua são tão 

importantes por si mesmos como do ponto de vista educativo. E que “as 

actividades estéticas podem ser produtivas, receptivas, interactivas ou de 

mediação (ver 4.4.4.), e podem ser orais ou escritas.” (id.:88) Assim sendo, 
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aponta como exemplo: “a audição, a leitura, a escrita ou a narração oral de 

textos criativos (histórias, rimas, etc.), incluindo textos audiovisuais, banda 

desenhada, fotonovelas, etc. (id:89) 

Neste capítulo, enumera também as possíveis atividades de expressão 

escrita a desenvolver com os alunos, a destacar:” escrita imaginativa e criativa” 

e, no que diz respeito aos parâmetros de referência, no nível A1, – espera-se 

que o aluno seja capaz de: escrever expressões e frases simples acerca de si 

próprio e de pessoas imaginárias - onde vivem e o que fazem. (id.:97) 

Quanto às tarefas e o seu papel no ensino das línguas, o documento 

considera que “ a natureza das tarefas pode ser extremamente variada, 

podendo envolver um maior ou menor número de actividades linguísticas, p. 

ex.: criativas (como a pintura, a escrita criativa), […].” (id.: 217) 

Durante a minha intervenção pedagógica, procurei desenvolver algumas 

destas capacidades, com recurso a estratégias e atividades que descrevo nos 

capítulos I e II e que englobam, para além das competências já aqui referidas, 

a competência existencial e a competência de aprendizagem.  

Um trabalho de escrita criativa, quase sempre realizado em contextos 

colaborativos, possibilitou aos alunos não só trabalhar as competências 

linguísticas, mas também “a visão do individuo sobre si e sobre os outros”, 

porque através do confronto e da partilha de ideias” as atitudes podem ser 

adquiridas ou modificadas pela utilização da linguagem” (id.:33) 

A competência de aprendizagem (saber-aprender), definida como “a 

capacidade para observar e participar em novas experiências e incorporar o 

conhecimento novo nos conhecimentos anteriores, modificando estes últimos ” 

assume particular interesse para o meu projeto, porque põe em destaque a 

abertura do individuo a novas áreas do saber: “saber como ou estar disposto a 

descobrir o outro, quer o outro seja outra língua, outra cultura, outras pessoas 

quer sejam novas áreas do conhecimento.” (id.:33). Esta predisposição para 

aprender a língua, esta abertura ao outro e ao mundo são pontos-chave neste 

projeto de escrita criativa.  

O Plan Curricular del Instituto Cervantes [PCIC] desenvolve e define os 

níveis de referência para o ensino do Espanhol como língua estrangeira e 

estabelece três grandes dimensões desde a perspetiva do aluno (ou do 
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aprendente da língua): o aluno como agente social; o aluno como falante 

intercultural e o aluno como aprendente autónomo. 

No que diz respeito à primeira dimensão, segundo o documento, espera-

se que, na aprendizagem inicial de uma língua estrangeira, os alunos possam:  

1. Llevar a cabo transacciones básicas relacionadas con necesidades 

inmediatas; 

2. Participar en interacciones sociales dentro de la esfera social más 

próxima; 

3. Desenvolverse con textos orales y escritos relacionados con su 

entorno y sus necesidades más inmediatas. (Instituto Cervantes, n.d.)

 

No final do nível A1, os alunos deverão ser capazes de falar e escrever 

de forma simples e adequada às suas necessidades básicas de comunicação. 

No que se refere à escrita deverão ser capazes de “procesar textos escritos 

muy breves y sencillos (notas breves, anuncios, carteles, etc.) que presentan 

una estructura clara”. (ibid) Este ponto reveste-se de particular interesse, 

porque ao longo da implementação do meu Projeto de Intervenção, através da 

escrita criativa, procurei mobilizar competências, atitudes e habilidades que 

permitissem aos alunos, no final, escrever pequenos textos com rigor e 

coerência.  

Quanto à segunda dimensão, destaco no PCIC o objetivo “Tomar 

conciencia de la diversidad cultural y de la influencia que puede tener la propia 

identidad cultural en la percepción e interpretación de otras culturas en general 

y de las culturas de los países hispanos en particular” (ibid), porque aprender 

uma segunda língua significa adquirir uma consciência intercultural, um 

respeito e abertura face à cultura da língua meta. 

No âmbito deste Projeto procurou-se, ainda, trabalhar esta dimensão no 

sentido de que os alunos pudessem: “Incorporar y activar los conocimientos 

(culturales, socioculturales y lingüísticos), las destrezas y las actitudes que le 

ayuden a enfrentarse a las situaciones interculturales.” (ibid) 

Em relação à terceira dimensão, para este projeto, destaca-se no PCIC 

o objetivo “Tomar conciencia del concepto de estrategia y ensayar, de forma 

pautada, el uso estratégico de procedimientos de aprendizaje” e o ponto 
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“Ensayar, de forma pautada, el uso de procedimientos metacognitivos 

(planificación, ejecución, evaluación y reparación) durante la realización de 

tareas”, uma vez que, sendo um projeto de escrita criativa, requer dos alunos 

uma consciência dos processos cognitivos e metacognitivos implicados na 

construção textual.  

Por fim, no Programa de Espanhol para o 3ºCiclo do Ensino Básico – 

Nível de Iniciação (1997), este refere, na introdução, que a língua, ao ser 

concebida como um espaço de apropriação /expressão do eu, é um 

instrumento privilegiado de comunicação, graças à sua capacidade de 

representar a realidade, partilhada na generalidade por todos os membros de 

uma comunidade linguística […] (Programa de Espanhol, 1997:5) 

Neste sentido aprender uma língua é um “poderoso meio de 

desenvolvimento pessoal, de integração social, de aquisição cultural e de 

comunicação.” (ibid)  

O programa refere ainda que “o processo de aquisição da língua 

estrangeira pode caracterizar-se como uma construção criativa (…) É o que se 

aprende, mas também o como se aprende (…)” que faz toda a diferença no 

processo de aprendizagem. (id.:5) Ainda que indiretamente aponta para a 

necessidade do professor ser criativo na forma como ensina e, sobretudo, na 

forma como ajuda o aluno a construir o seu processo de aprendizagem.  

Define também que uma das finalidades da aprendizagem do espanhol 

será “promover a estruturação da personalidade do aluno pelo continuado 

estímulo ao desenvolvimento da autoconfiança, do espírito de iniciativa, do 

sentido crítico, da criatividade, do sentido da responsabilidade, da autonomia.” 

(id.:7)  

O referido documento considera, ainda, como um dos seus objetivos 

gerais a aquisição das competências básicas de comunicação na língua 

espanhola, devendo assim o aluno “produzir, oralmente e por escrito, 

enunciados de complexidade adequada ao seu desenvolvimento linguístico, 

psicológico e social” (id.:9) 

Quanto aos conteúdos/procedimentos, o programa (id.:17) destaca, na 

expressão escrita, alguns procedimentos que foram tidos em conta na 

implementação do meu projeto. Refiro-me a: 
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 elaborar esquema prévios que levem em consideração a 

finalidade e o destinatário do texto; 

 produzir textos escritos simples com uma adequada estrutura 

lógica (introdução, desenvolvimento e conclusão), tendo em 

consideração  as diversas intenções comunicativas; 

 Utilizar elementos que conferem coerência e coesão ao texto 

 Activar conhecimentos prévios para completar informação 

 

No item sobre o papel do professor e do aluno, este salienta a 

importância do trabalho em grupo, dizendo que “na gestão das atividade (…) 

sugere-se a criação de grupos cooperativos, cujos pressupostos assentam 

não tanto em realizar uma tarefa como grupo, mas antes em aprender algo 

como grupo (…)”. Este ponto foi igualmente relevante em toda a dinâmica das 

minhas aulas, uma vez que privilegiei as atividades de escrita criativa em 

grupo.  
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3. Plano De Intervenção  

  

  A escrita é talvez a competência mais difícil de trabalhar em contexto de 

sala de aula, por isso, acaba, muitas vezes, por ser preterida e colocada quase 

exclusivamente ao serviço do tratamento do texto e da gramática. (Bruno, 

González e Fernández, 2009: 6). Esta perspetiva tradicional de trabalhar a 

escrita em contextos muito pouco criativos e em algumas situações, 

extremamente difíceis para os alunos, porque lhes é exigida a construção de 

um texto a partir do “nada” ou de “muito pouco”, levou-me a considerar que 

poderia ser um grande desafio, implementar, numa turma de espanhol inicial, 

estratégias lúdicas de aprendizagem que permitissem motivar e incentivar os 

alunos para a expressão escrita e, sobretudo, estimular o seu lado criativo e 

criador de ver o mundo através das palavras. 

Além disso, porque a sala de aula é o espaço ideal para se trabalhar, 

não só as competências linguísticas dos alunos mas, também, outros valores 

fundamentais, como o sentido crítico, a tolerância e o respeito pelo outro, 

considerei fundamental que este projeto possibilitasse a realização de 

dinâmicas de trabalho colaborativo entre todos os intervenientes:  

Neste sentido, este projeto de investigação foi orientado no sentido de 

encontrar respostas para as seguintes questões: 

1) Que atitudes manifestam os alunos quando confrontados com 

momentos de escrita em contexto de sala de aula? 

2) Que estratégias de motivação poderei utilizar para desenvolver a 

competência da escrita? 

3) Que atividades de escrita criativa poderão permitir aos alunos a 

construção do seu conhecimento linguístico-comunicativo? 

4) Como utilizar os “contextos colaborativos e culturais” para 

proporcionar aos alunos um conjunto de possibilidades na produção 

de textos criativos? 

Tendo em consideração estas questões e as recomendações emanadas de 

documentos como o Programa de Espanhol para o 3º Ciclo do Ensino Básico – 

Nível de Iniciação (1997), o QECR (2001) e o PCIC (n.d.), apresentados no 



55 

 

ponto 2.3. deste capítulo, e os princípios teóricos, expostos no capítulo I, 

procurarei dar cumprimento aos seguintes objetivos: 

1) Aferir os conhecimentos dos alunos sobre a escrita enquanto destreza 

fundamental e transversal na aprendizagem de uma língua estrangeira;  

2) Proporcionar momentos de aprendizagem de escrita criativa e 

colaborativa, adequados ao contexto e às necessidades de 

aprendizagem dos alunos; 

3) Estimular a criatividade na expressão escrita através da dinamização de 

atividades lúdicas e pedagógicas, atrativas e motivadoras; 

4) Promover a autonomia dos alunos, o espírito crítico e o sentido de 

responsabilidade, através da demonstração de atitudes de tolerância, de 

respeito e de partilha; 

5) Avaliar as várias fases do projeto de intervenção, identificando as 

dificuldades sentidas e os resultados alcançados.  

Seguindo uma metodologia de investigação-ação, delineei estratégias de 

intervenção que me permitissem alcançar estes objetivos. A aplicação das 

estratégias ocorreu em três fases: a fase de pré-intervenção, ou planificação, 

durante a qual foi recolhida informação relevante para a caracterização do 

contexto onde viria a decorrer a prática pedagógica; a fase de intervenção, ou 

ação, na qual se desenvolveram atividades letivas e de avaliação intermédia; a 

fase de pós-intervenção, de avaliação final da intervenção pedagógica.  

De seguida, apresento um quadro com os objetivos do projeto, uma síntese 

das estratégias aplicadas nas diferentes fases e o tipo de informação recolhida 

para a sua avaliação. 
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Quadro síntese dos objetivos, estratégias e instrumentos de avaliação 

Objetivos Estratégias/atividades Instrumentos de avaliação 

1) Aferir os conhecimentos dos 

alunos sobre a escrita 

enquanto destreza fundamental 

e transversal na aprendizagem 

de uma língua estrangeira. 

 

2) Proporcionar momentos de 

aprendizagem de escrita 

criativa e colaborativa, 

adequados ao contexto e às 

necessidades de aprendizagem 

dos alunos. 

 

3) Estimular a criatividade na 

expressão escrita através da 

dinamização de atividades 

lúdicas e pedagógicas, 

atrativas e motivadoras. 

 

4) Promover a autonomia dos 

alunos, o espírito crítico e o 

sentido de responsabilidade, 

através da demonstração de 

atitudes de tolerância, de 

respeito e de partilha. 

 

5) Avaliar as várias fases do 

projeto de intervenção, 

identificando as dificuldades 

sentidas e os resultados 

alcançados.  

 - Análise dos documentos 

orientadores. (Objetivos1e2) 

  

 - Observação das aulas/registo. 

(Objetivos1e2) 

  

 - Questionário inicial/análise de 

resultados. (Objetivos 1e2) 

 

- Dinamização de atividades de 

escrita criativa através de 

estratégicas lúdicas e 

pedagógicas. (Objetivos 2, 3 e 4)  

 

- Promoção do trabalho 

colaborativo em sala de aula. 

(Objetivos 2,3 e 4) 

 

- Grelhas de observação e 

registos reflexivos do professor. 

(Objetivos 2,3,4 e5) 

 

- Questionários finais de auto e 

heteroavaliação. (Objetivos 4 e 

5) 

 

- Avaliação de resultados. 

(Objetivo5) 

 

 

 

 

 

 

- Identificação das capacidades e das 

dificuldades dos alunos em 

momentos de escrita. 

 

- Registos e reflexão sobre a 

aplicabilidade e progresso das 

estratégias utilizadas.  

 

- Perceção dos alunos sobre o seu 

progresso e desempenho nas 

atividades de ensino-aprendizagem.  

 

- Reflexão sobre os aspetos positivos 

e possíveis limitações do Projeto de 

Intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Síntese dos objetivos e estratégias do plano de intervenção 
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CAPÍTULO II – DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

1. Metodologia de investigação e instrumentos de avaliação 

 

Neste segundo capítulo procurarei documentar de forma clara e precisa 

todo o percurso realizado ao longo do meu estágio profissional. 

No âmbito do meu Projeto de investigação/ação as atividades realizadas 

foram planeadas de acordo com as suas fases de elaboração e 

implementação. Seguindo o ciclo da investigação-ação, na fase de pré 

intervenção ou de diagnóstico, que correspondeu ao primeiro período letivo, foi 

efetuada a análise do contexto de intervenção pedagógica para posterior 

desenho do Projeto. Nesta fase de diagnóstico tive a oportunidade de conhecer 

e refletir sobre o contexto de intervenção; de definir o tema a implementar e de 

recolher a informação necessária que me permitisse conhecer os alunos e a 

escola. A fase de intervenção ocorreu durante o segundo e o terceiro períodos 

e correspondeu à implementação do Projeto. Nesta fase, procurei planificar e 

lecionar as aulas previstas, de acordo com os objetivos do meu Projeto, 

sempre em articulação com o Programa da disciplina de espanhol, a 

planificação anual da disciplina, o manual adotado e com a supervisão da 

orientadora cooperante e do supervisor. 

 

1.1 Antes da intervenção  

 

Numa primeira fase de intervenção, recolhi e analisei diversa informação 

que me permitiu conhecer e avaliar o contexto onde decorreu a minha prática 

pedagógica e delinear um plano de ação para o desenvolvimento do projeto de 

intervenção. A informação recolhida foi analisada tendo presente os 

pressupostos teóricos referidos no ponto 2, do capítulo 1. 

Na fase de pré-intervenção do meu projeto, que coincidiu com os meses 

de outubro, novembro e dezembro, comecei por consultar os documentos da 

escola, como o Projeto Educativo; o Plano Anual de Atividades da Turma; os 

Relatórios de Avaliação Externa; os Registos Biográficos dos alunos; a 

Planificação Anual da Disciplina e o Programa da Disciplina do Ministério de 
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Educação. Tive também a oportunidade de conversar com o Diretor de Turma 

e com alguns professores da turma que me facultaram algumas informações 

importantes para o meu diagnóstico inicial. Procedi, também, a uma análise do 

manual adotado e, claro, à observação das aulas da supervisora cooperante, 

com recurso a grelhas de observação direta. 

 

1.1.1 Análise crítica do manual adotado com ênfase nas atividades de 

escrita criativa  

 

O Manual ¡Ahora Español!1, da autoria de Luísa Pacheco e Maria José 

Barbosa (Revisão científica e linguística: Paula Vilas Eiroa), da Areal Editores, 

é um projeto que foi concebido para os alunos, da disciplina de espanhol, do 7ª 

ano, do 3.º ciclo do ensino básico e, por isso, desenvolvido a partir do 

Programa de Espanhol do Ensino Básico (1997) e de acordo com o Quadro 

Europeu Comum e Referência para as Línguas Estrangeiras, nível A1.  

O índice está organizado em doze unidades: uma primeira unidade - 

unidade zero – mais 11 unidades, todas com a mesma estrutura: contenidos 

léxicos; contenidos funcionales; contenidos gramaticales, textos e tarea final.  

Quanto à sua organização interna, cada unidade está dividida em seis 

secções: ¡Así se habla!; ¿Lo has captado?; ¿Todo claro?; ¿lo entiendes?; 

¡Ahora tú! e ¿Ya lo sabes?. Esta organização por secções permite aos alunos 

trabalhar de forma gradual os diferentes domínios da língua ao mesmo tempo 

que vão adquirindo modelos linguísticos e comunicativos que lhes permitem 

realizar a atividade final (Tarea Final). Na primeira secção ¡Así se habla! o 

manual propõe um conjunto de atividades ligadas à compreensão oral 

(atividades de produção/interação oral) e de aquisição de vocabulário. Na 

segunda secção ¿Lo has captado? apresenta atividades de pré- leitura e leitura 

bem como atividades de compreensão escrita. A terceira secção ¿Todo claro? 

possibilita aos alunos a consolidação de determinados conteúdos gramaticais 

através de exercícios e de esquemas gramaticais. A quarta secção ¿lo 

entiendes?, propõe atividades de compreensão auditiva (textos gravados ou 

canções) que implicam também a expressão escrita. Na quinta secção ¡Ahora 

tú! é apresentada a tarea  final ( que é do conhecimento dos alunos, porque 
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aparece destacada na página inicial de cada unidade), complementada sempre 

com uma atividade de expressão escrita, frequentemente associada às novas 

tecnologias. Por último, na sexta secção ¿Ya lo sabes?, o manual oferece uma 

serie de exercícios de autoavaliação que permitem ao aluno aferir os 

conhecimentos adquiridos (ou não) na unidade.  

   Este manual foi concebido para trabalhar a vertente comunicativa, 

integrando todos os conteúdos em situação de comunicação oral e escrita e 

segundo o método por tareas. Por esse motivo, oferece aos alunos atividades 

diversificadas, baseadas em contextos reais, e com recurso a materiais 

autênticos e apropriados às idades e ao nível de aprendizagem. Além disso, 

contém ilustrações atrativas, as atividades são motivadoras e estão 

organizadas no sentido de permitir aos alunos uma crescente autonomia na 

sua realização. 

 Após uma avaliação cuidada, considerei que estava concebido de uma 

forma equilibrada, privilegiando todos os domínios e destrezas da língua, e que 

as atividades de escrita, eram recorrentes e, algumas delas, se enquadravam 

nos objetivos do meu plano de intervenção. Por isso, no que diz respeito ao 

meu projeto de escrita criativa, decidi, em alguns momentos, recorrer às suas 

propostas, sempre que se apresentavam ajustadas ao tema e enquadradas 

nos objetivos das sequências didáticas. As propostas selecionadas permitiram 

trabalhar a língua numa perspetiva criativa e dessa forma ir ao encontro dos 

pressupostos do meu projeto.   

 Esta opção pelo recurso às atividades do manual pareceu-me ser uma 

opção acertada, porque se o manual existe, tem qualidade e corresponde às 

exigências do processo de ensino e aprendizagem, não me parece que haja 

necessidade do professor apelar a outras atividades ou manuais.  

  

1.1.2 Análise do questionário inicial  

 

O questionário inicial (cf.Anexo1) foi o resultado de um trabalho de 

pesquisa, recolha e tratamento de informação, levado a cabo, numa fase inicial 

de implementação do Plano de Intervenção Pedagógica, junto da turma onde 

decorreu o estágio pedagógico.  
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O questionário estava organizado em três partes: I – Recursos; II – Tu e 

o Espanhol; III – Tu e a escrita na aula de espanhol. Com a sua aplicação, foi 

possível aferir alguns pontos revelantes para a caracterização dos alunos e da 

turma, mas fundamentalmente, recolher informação sobre dificuldades, gostos 

e hábitos de trabalho e estudo, tanto em termos gerais, como na disciplina de 

espanhol. No que diz respeito ao tema do Projeto de Intervenção Pedagógica, 

permitiu-me, especialmente, compreender que lugar ocupa a escrita nos seus 

contextos de vida escolar e familiar; perceber que dificuldades sentiam perante 

a escrita e que tipo de textos e ou atividades gostariam de realizar e, 

finalmente, como encaravam a perspetiva de trabalhar em contexto de sala de 

aula, atividades de escrita criativa. Além disso, foi ainda possível averiguar a 

sua recetividade ao trabalho colaborativo, uma vez que, como foi referido em 

vários momentos do capitulo I, este pode ter um impacto positivo em todo o 

processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira.  

 

1.2 Durante a intervenção  

 

Durante a fase de intervenção, no sentido de alcançar os objetivos 

definidos no plano inicial foram colocadas em prática as estratégias do projeto. 

De acordo com as orientações do QECR (2001), do PCIC (n.d.) e do Programa 

de Espanhol, foram desenvolvidas atividades centradas no aluno e orientadas 

para a ação/reflexão segundo o enfoque comunicativo. Estas atividades 

tiveram como objetivo principal desenvolver a competência da escrita dos 

alunos, mobilizando o seu lado criativo para a realização de atividades de 

escrita criativa. Também foi possível desenvolver as suas competências gerais, 

bem como a integração das diferentes destrezas da língua necessárias ao 

desenvolvimento da competência comunicativa. 

Nesta fase, houve sempre uma preocupação da minha parte e da 

orientadora cooperante de haver momentos que permitissem uma reflexão 

cuidada sobre a minha prática letiva. Esses momentos de reflexão ocorreram 

em fases cruciais de implementação do projeto, no final de cada unidade, mas 

também de forma individualizada, nos meus registos pessoais, e ainda, em 

momentos partilhados, com a minha colega de estágio e a orientadora 
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cooperante, nos seminários semanais. A reflexão, de caráter regular, 

possibilitou-me analisar a prática de forma mais rigorosa e objetiva e repensar 

as críticas e as sugestões, contribuindo, assim, para o meu crescimento 

profissional. 

Numa tentativa de avaliar a evolução do meu projeto e identificar com 

clareza as falhas ocorridas, no final de cada unidade lecionada, apliquei aos 

alunos um questionário intermédio de autoavaliação. Nos questionários 

aplicados, procurei fundamentalmente aferir a sua opinião em relação a três 

domínios: domínio da oralidade, da escrita e das relações atitudes e valores. 

Esta avaliação faseada, em momentos cruciais do projeto, permitiu-me redefinir 

a minha prática e recorrer a novas estratégias de ação, no sentido de alcançar 

os meus objetivos em relação ao projeto de intervenção.   

 

1.3. Após a intervenção  

 

Na fase final foi feita a avaliação de toda a intervenção. Para tal, foi 

aplicado um questionário final, (cf. Anexo 18), que reunia uma serie de 

questões, algumas das quais similares às dos questionários anteriores, no 

sentido de aquilatar mudanças (ou não) ocorridas, mas sobretudo para 

perceber se as suas perceções iniciais sobre a escrita criativa e sobre o 

trabalho colaborativo se mantiveram ou foram mudando com o 

desenvolvimento do projeto.  

 

2. Pré-intervenção: diagnóstico  

 

Como foi referido no ponto 1.1 deste capitulo II, durante a fase de pré-

intervenção, para além dos dados recolhidos a partir dos documentos da 

escola e da turma e da observação das aulas, foi aplicado um questionário (cf. 

1.1.2 do capítulo II). Relativamente a este documento, ele teve como principais 

objetivos: 1) Identificar dificuldades e estratégias utilizadas pelos alunos em 

momentos de escrita; 2) Conhecer a atitude e motivação dos alunos face à 

escrita criativa; 3) Identificar atividades de escrita criativa que possam ir ao 
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encontro dos gostos e necessidades de aprendizagem dos alunos; 4) Conhecer 

a recetividade dos alunos face ao trabalho colaborativo. 

Os resultados foram alvo de uma análise e tratamento estatístico, mas 

serão apenas apresentados os resultados relevantes para o meu projeto. 

 Assim, relativamente ao primeiro objetivo, e no sentido de dar resposta 

à primeira questão de investigação enunciada por mim “ Que atitudes 

manifestam os alunos quando confrontados com momentos de escrita em 

contexto de sala de aula?” (cf. 3. do capitulo I), pude concluir que, no diz 

respeito às dificuldades na expressão escrita, os alunos consideraram ter 

poucas dificuldades. Nas dificuldades elencadas, a maioria referiu que 

raramente ou às vezes as tinha. Estes resultados levaram-me a considerar que 

os alunos ainda não possuíam uma consciência das várias operações 

cognitivas que são inerentes ao processo de escrita e que encaravam este 

processo como um simples ato de juntar palavras e formar frases. Esta falta de 

consciência da complexidade que é a expressão escrita, poderia também estar 

associada aos raros momentos dedicados à escrita, na maioria das aulas 

observadas. Ainda questionados sobre as atitudes que tomavam perante as 

dificuldades, 35% dos alunos referiu que pedia ajuda ao professor e/ou aos 

colegas. Este resultado colocou em evidência um aspeto referido no capítulo 

anterior (cf.1.1.3 do capitulo I), sobre a importância do professor como coautor 

nas atividades de escrita. Os alunos, nesta fase de aprendizagem, precisam 

fundamentalmente do professor para ultrapassar dificuldades que possam 

ocorrer e isso só é possível se se praticar a escrita em contexto de sala de 

aula. O aluno, sozinho em casa, na maioria das situações não saberá 

ultrapassar as suas dificuldades e, muito provavelmente, irá desistir ou criar 

algum tipo de resistência à escrita. No que diz respeito às estratégias utilizadas 

em momentos de escrita, pude verificar que a estratégia mais utilizada pelos 

alunos (70%), era respeitar o tema e as orientações dadas. Entre 40% e 48% 

dos alunos recorria a outras estratégias, como escrever e ler várias vezes o 

que escreve; corrigir os erros ortográficos e pedir ajuda/opinião quando tinham 

dúvidas, mas na generalidade, não tinham por hábito planificar, rever, corrigir e 

reescrever o texto.  
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No que diz respeito ao segundo objetivo, procurei, em primeiro lugar, 

saber se consideravam importante haver momentos de escrita na aula de 

espanhol e uma grande maioria, aproximadamente 78% respondeu que era 

muito importante aprender a escrever nas aulas de espanhol. Este parâmetro 

mostrou-me que os alunos sentem de facto necessidade que haja momentos 

de aprendizagem da escrita em sala de aula. Todavia, ainda que tenham noção 

do quanto é importante, não é, de forma alguma, a destreza preferida. Apenas 

13% ficava muito feliz quando tinha de escrever. Como o meu projeto está 

orientado para escrita criativa, procurei também saber se estavam recetivos e 

motivados para a escrita criativa. Para aferir este parâmetro, que vai ao 

encontro da minha segunda questão “ Que estratégias de motivação poderei 

utilizar para desenvolver a competência escrita?” (cf. 3. do capitulo I), 

perguntei-lhes que atividades gostariam que fossem dinamizadas na sala de 

aula e os alunos manifestaram preferência por atividades que estivessem 

relacionadas com a utilização de recursos de multimédia, como vídeos, jogos, 

música, filmes… e só 38% preferia (frequentemente ou às vezes) atividades de 

expressão escrita. De alguma forma esta resposta foi relevante, porque 

confirmou a importância do meu projeto na motivação dos alunos para a 

expressão escrita e, por outro, permitiu perceber que estes recursos de 

multimédia poderiam ser uma estratégia útil para chegar à escrita criativa. 

Ainda questionados se o recurso a atividades de escrita criativa poderia ter 

vantagens na aprendizagem da língua espanhola, os alunos consideraram que 

havia vantagens na realização de atividades de escrita criativa, porque lhes iria 

permitir desenvolver a criatividade e a imaginação e praticar a escrita 

livremente (respostas assumidas por quase metade da turma). Consideraram 

também (cerca de 42%) que a dinamização de atividades de escrita criativa iria 

motivá-los para a escrita.  

Para dar resposta ao terceiro objetivo formulei no questionário a 

seguinte questão: “Que tipo de textos gostarias de escrever nas aulas de 

espanhol?”, e, nas respostas dadas, pude apurar que metade dos alunos 

gostaria de escrever textos publicitários e textos poéticos e quase 40% 

concordou totalmente com a elaboração de textos criativos. Estes resultados 

foram ao encontro da minha terceira questão “Que atividades de escrita 



64 

 

poderão permitir aos alunos a construção do seu conhecimento linguístico-

comunicativo?” (cf. 3. do capítulo I).  

Por fim, em relação ao último objetivo, com o qual pude responder à 

questão “Como utilizar os ‘contextos colaborativos e culturais’ para 

proporcionar aos alunos um conjunto de possibilidades na produção de textos 

criativos” (cf.3. do capítulo I), pude constatar que quase a totalidade dos alunos 

(97%) preferia trabalhar em grupo – 52% totalmente de acordo e 43% bastante 

de acordo - e considerou que as atividades de escrita criativa seriam mais 

fáceis e interessantes em grupo. Uma percentagem considerável, cerca de 

40%, também afirmou que gostaria de trabalhar em pares. Esta questão, ainda 

que não desse uma perceção da razão ou das razões que estavam na base 

desta preferência, que poderiam até não ser as desejáveis, permitiu, no 

entanto, perceber que os alunos estavam recetivos ao trabalho colaborativo. 

Além disso, esta dinâmica de trabalho é considerada, por muitos 

autores/críticos, como a mais adequada para trabalhar a escrita criativa, pois 

possibilita trabalhar outros domínios, como os culturais e os sociais, 

nomeadamente, o espirito de iniciativa, o sentido crítico, a responsabilidade, o 

respeito pelo outro e a autonomia. O trabalho em grupo proporciona o encontro 

entre diferentes culturas e diferentes formas de estar e ver o mundo. 

A partir das conclusões retiradas da análise dos dados do primeiro 

questionário, foram delineadas as seguintes estratégias para o plano de ação: 

a) Incentivar os alunos a recorrer a diferentes recursos didáticos, adequados às 

suas necessidades de aprendizagem; b) Dinamizar atividades lúdicas e 

pedagógicas de escrita criativa, recorrendo aos meios audiovisuais como 

motivação; c) Promover a reflexão dos alunos sobre estratégias de produção 

textual; d) Estimular a imaginação e a criatividade através de atividades de 

escrita criativa; e) Conduzir as atividades de escrita ao encontro da 

individualidade de cada um; f) Proporcionar atividades inovadoras, atrativas e 

motivadoras que permitam estimular a criatividade dos alunos; g) Encorajar a 

relação dos alunos com as potencialidades expressivas e estéticas da escrita; 

h) Promover exercícios de escrita criativa em ambientes colaborativos; i) 

Ensinar estratégias de produção textual (como a planificação, a textualização e 

a revisão) para melhorar a qualidade dos textos produzidos. 
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3. Intervenção pedagógica  

 

A intervenção pedagógica dividiu-se em quatro fases distintas, 

distribuídas pelos segundo e terceiro períodos letivos, com pausas entre si, à 

exceção das duas primeiras intervenções que foram seguidas. Em todo caso, 

houve sempre oportunidade para o tratamento da informação recolhida no final 

de cada fase e isso permitiu-me redirecionar a minha prática e realizar os 

ajustes necessários. A cada fase correspondeu uma unidade temática, que por 

sua vez possibilitou o desenvolvimento da escrita criativa de acordo com os 

parâmetros definidos no capítulo I deste relatório. 

Tendo como ponto de partida as orientações formuladas no capitulo I, 

nomeadamente, a conceção do ato de escrita, segundo Flower e Hayes (1980) 

e Bereiter e Scardamalia (1987) e a conceção de criatividade como um 

problema, desenvolvida por Bach (1991), procurei sempre que as atividades de 

escrita criativa propostas fossem um desafio à criatividade, mas também uma 

oportunidade para adquirir competências na escrita. Além disso utilizei 

estratégias de composição e de dinamização de atividades de escrita criativa 

segundo as indicações de Ramón, Alonso e Núñez (2009) que aparecem 

destacadas nos pontos (cf. 1.1.3 e 1.1.3.1 do capítulo I). 

Escrever não é algo que se adquire de forma espontânea, nem tão 

pouco em situações pontuais de sala de aula, como copiar notas do quadro ou 

escrever o sumário. É muito mais que isso. Exige um “trabalho aturado e 

orgânico” (Figueiredo, 1994:159), uma completa dedicação e empenho, desde 

o inicio de qualquer percurso escolar, seja ele de aprendizagem da língua 

materna ou de uma língua estrangeira, por isso proporcionei aos meus alunos, 

no desenvolvimento das diferentes unidades temáticas, atividades que fossem 

ao encontro das suas necessidades de aprendizagem e que lhes permitissem 

praticar, de forma regular, a escrita e os outros conhecimentos que iam 

adquirindo da língua. 

Na planificação e no desenvolvimento da minha intervenção, tive em 

conta o que ficou exposto nos pressupostos teóricos sobre as estratégias para 

o desenvolvimento da criatividade (cf.1.3.2.1 e 1.3.2.2 do capitulo I), tomando 

como referência a dimensão pessoal e utilizando o jogo para dinamizar as 
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atividades de escrita criativa. Procurei ainda, privilegiar o trabalho em grupo 

para a realização das atividades, ainda que. sempre em contextos organizados, 

com orientações e objetivos claros, sustentadas nos conhecimentos prévios 

dos alunos e, claro, ajustadas às suas próprias vivências. (cf.1.3.4 do capítulo 

I).  

É ainda importante referir que algumas das questões formuladas nos 

quatro questionários intermédios sofreram uma alteração do primeiro para os 

restantes, porque os dados recolhidos no primeiro questionário, que foi 

aplicado após a conclusão da Unidade 5, não se verificaram pertinentes em 

termos de informação que seria desejável aferir, refiro-me, essencialmente, ao 

domínio da escrita, onde estavam ausentes questões como: a qualidade e o 

impacto das atividades propostas no desenvolvimento da criatividade; as 

estratégias utilizadas pelos alunos face às dificuldades das propostas de 

escrita; a consciencialização dos alunos sobre as diferentes fases que integram 

o processo escrita e a aplicação dos processos de correção e revisão dos 

textos produzidos.   

De seguida, procederei à descrição das atividades realizadas em cada 

uma das unidades e ao respetivo enquadramento.  

 

3.1. Descrição da primeira fase de intervenção  

 

Tema da Unidade 5 En familia 

Nº de aulas 4 Duração das aulas 2 aulas de 45m 

2 aulas de 90m 

Atividades de escrita 

criativa 

Disparador creativo- ¿Dónde está el calcetín rojo? 

Inventar una familia para una serie 

Conteúdos Léxicos: léxico relacionado com os membros da família/relações 

familiares 

Gramaticais: Presente do indicativo dos verbos regulares e 

possessivos 

Funcionais: Perguntar/responder; convidar; caracterizar; exprimir 

posse; exprimir obrigação;  

Socioculturais: A família  

Objetivos  Compreender textos orais 
 Perguntar/responder sobre a família 
 Identificar os meses do ano 
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Específicos  Identificar os numerais 
 Preguntar/responder sobre tarefas domésticas 
 Interagir de forma simples 
 Produzir frases criativas 
 Produzir um pequeno texto criativo 
 Trabalhar em grupo 
 Promover a reflexão e autorregulação das aprendizagens 

realizadas 

Instrumentos de 

recolha de dados  

Observação direta de atitudes e competências 

Grelha de avaliação formativa das atividades de escrita criativa 

Questionário de auto e heteroavaliação 

Quadro 2 – Síntese da primeira intervenção 

 

A 1ª fase de intervenção ocorreu em janeiro, com os conteúdos da 

Unidade 5 – En Familia, de acordo com a planificação anual da disciplina de 

espanhol.  

Uma vez que os conteúdos a desenvolver eram muitos, considerou-se 

que a unidade deveria ser organizada em dois blocos de 90 minutos, mais dois 

de 45 minutos.  

Como se tratava da minha primeira intervenção, como professora, junto 

dos alunos, tentei, em primeiro lugar, ir ao encontro dos seus hábitos de estudo 

e trabalho, mas sobretudo, das suas motivações, gostos e interesses, aferidos 

nas respostas do questionário. Esta primeira aula, de 45m, seria a 

oportunidade para os motivar para o tema mas também para a nova 

professora, por isso, como a grande maioria tinha demonstrado interesse por 

dinâmicas de trabalho que envolvessem os meios audiovisuais, procurei incluir 

na planificação desta aula um momento que permitisse explorar este recurso. 

Então, como motivação e exploração do vocabulário associado ao tema, utilizei 

um vídeo sobre a família e as suas relações de parentesco e propus atividades 

de pré e pós-audição, que me permitiram trabalhar a compreensão auditiva.  

Na 2ª aula, esta já de 90minutos, no dia 25 de janeiro/2015, dinamizei 

um jogo – QUIZ - onde procurei conciliar o lúdico à aprendizagem do 

vocabulário, algum já trabalhado na aula anterior. Além disso, como era 

suposto trabalhar os numerais, tentei articular esse conteúdo com uma 

atividade de interação oral, com perguntas e respostas, sobre o dia de 

aniversário dos familiares. Explorar as datas de aniversário também me 

possibilitou abordar os meses do ano, através de uma canção. Como as festas 
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de aniversário implicam sempre atividades de preparação e depois de 

arrumação, esta abordagem abriu caminho para o conteúdo das tarefas 

domésticas, que foi trabalhado a partir dos textos e das atividades de 

compreensão, do Manual do aluno. Ao falar de tarefas domésticas também foi 

possível explicar e explorar a perífrase Tenerque. 

Na 3ª aula, de 90 minutos, que ocorreu no dia 29 de janeiro/2015, como 

se tratava da primeira atividade de escrita criativa, decidi propor uma atividade 

que fosse, simultaneamente, lúdica e motivadora, permitindo aos alunos 

encarar o processo de escrita como um momento de prazer. Despois da leitura 

e compreensão dos Textos do Manual: “Padres e Hijos” e “Natalia, madre de 

Ariana”, que punham em destaque a dificuldade que os miúdos têm com as 

tarefas domésticas e com a arrumação do seu quarto, e como isso irrita as 

mães, propus uma atividade de escrita criativa, intitulada: “Disparador 

Creativo -? Dónde está el calcetín rojo?” (cf. Anexo2) - um exercício que 

procurou articular os conteúdos trabalhados na unidade e a escrita em 

contextos criativos e colaborativos. Os alunos teriam de inventar 5 

personagens e 5 situações de resposta para esta pergunta, que poderiam ser 

inusuais e disparatadas, desde que escritas com correção ortográfica, 

gramatical e sintática. Esta atividade de escrita criativa, realizada em pares, 

possibilitou-lhes trabalhar o vocabulário, os conteúdos gramaticais da unidade, 

mas sobretudo, desenvolver a sua autonomia, uma vez que era permitido 

utilizar qualquer tipo de apoio que os auxiliasse na realização da tarefa. Esta 

liberdade de expressão acabou por ultrapassar o que estava previsto e a dada 

altura os alunos já estavam a pesquisar vocabulário em unidades que ainda 

não tinham sido trabalhadas em aula, numa tentativa de corresponder o mais 

possível ao desafio lançado. Ainda que recetivos e empenhados, uns mais do 

que outros, como é natural, pelo acompanhamento que foi realizado verificou-

se que a grande dificuldade na produção escrita teve a ver com a conciliação 

dos seus conhecimentos léxicos e gramaticais com o desejo de dar asas à 

originalidade e criatividade e redatar situações, as mais disparatadas e 

estranhas possíveis.  

Nesta aula, ainda se realizaram algumas atividades do manual para consolidar 

os conteúdos gramaticais previstos na planificação.  
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Na 4ª aula, de 45 minutos, no dia 2 de fevereiro/2015, como conclusão 

da unidade, foi sugerida a realização da atividade final do Manual (cf. 1.1.1 

deste capitulo) - “Inventar una Familia para una serie” (cf. Anexo 3). Esta 

atividade, como foi dinamizada em grupo, possibilitou trabalhar a escrita 

criativa, mas também outras competências no domínio das atitudes e dos 

valores. Para a sua realização, os alunos foram distribuídos por nove grupos, 

cabendo a cada grupo uma imagem, com um personagem e para o qual teriam 

de inventar uma família, atribuindo nomes, idades, relações de parentesco, 

características físicas e de personalidade e tarefas domésticas a realizar. Esta 

atividade possibilitou “aos alunos pegar na sua experiência [de vida] e torná-la 

significativa para si próprios […].” (Wright, 1997) (cit. por Barbeiro, 2001: 61) e 

para os outros, ao mesmo tempo que desenvolviam o seu lado criativo. No 

final, cada grupo apresentou à turma a sua família inventada e, posteriormente, 

os trabalhos produzidos foram objeto de análise e de avaliação, segundo o 

modelo de avaliação (cf. Anexo 4), proposto por Morais (2001) e Cachada 

(2005) (cf. 1.3.3. no capítulo I). Foi-lhes também pedido que fizessem uma 

avaliação da unidade, através de um questionário de autorregulação. (cf. 

Anexo 5) 

 

3.1.1 Avaliação da primeira fase de intervenção 

 

Durante a primeira intervenção, promovi atividades diversificadas, de 

compreensão e interpretação, enquadradas nos vários domínios da língua, no 

sentido de motivar os alunos para a escrita criativa. Procurei, também, 

apresentar modelos linguísticos e culturais, de forma integrada, para lhes 

proporcionar uma aprendizagem mais significativa, utilizando para isso vídeos 

didáticos. Proporcionei, igualmente, na sala de aula tempos e espaços para 

desenvolverem o seu pensamento criativo, em contextos colaborativos, sempre 

apoiados e orientados por mim.  

A partir dos dados recolhidos na primeira avaliação intermédia (cf. 

Anexo 5), posso concluir que os alunos, nesta fase de aprendizagem da língua, 

ainda demonstram alguma imaturidade face à complexidade do processo de 

escrita. As respostas evidenciam alguma incoerência que de alguma forma 
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pode estar associada ao nível inicial de aprendizagem, com um grau de 

exigência ainda menor. 

 

 

Gráfico 1 – Avaliação da primeira intervenção 

 

Como se pode verificar no Gráfico1, no que diz respeito ao domínio da 

escrita (compreensão, produção e interação), 73,91% dos alunos considera ser 

capaz de completar documentos com a informação adequada e escrever textos 

simples e curtos (segundo modelos). Todavia só metade da turma refere que 

respeita as regras gramaticais e o vocabulário aprendido na aula. Este dado foi 

relevante, porque me permitiu, uma vez mais, constatar que há da parte dos 

alunos algum desconhecimento linguístico face ao processo de escrita. Perante 

este facto, na altura, foi definido, como plano de ação, trabalhar, na unidade 

seguinte, atividades de escrita criativa que reforçassem a articulação dos 

conteúdos gramaticais e lexicais aprendidos na unidade, para que os alunos se 

fossem consciencializando de que o processo de escrita é também uma 

articulação dos diferentes domínios de aprendizagem. As regras gramaticais 

não estão dissociáveis do processo de composição.  

No que diz respeito ao domínio da oralidade, ainda que este não faça 

parte dos objetivos do meu plano, foi sempre minha intenção que a 

aprendizagem da escrita se refletisse na parte comunicativa dos alunos, até, 

logicamente, pela sua implícita articulação. Por isso, no questionário proposto, 

procurei também perceber e avaliar a opinião dos alunos no que diz respeito à 

sua capacidade comunicativa.  
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Gráfico 2 – Avaliação da primeira intervenção 

 

Através da leitura deste gráfico, é possível verificar que mais de metade 

da turma considera ter algumas dificuldades na oralidade, nomeadamente, na 

produção e interação verbal. Estas dificuldades aparecem associadas à 

articulação do discurso com as regras gramaticais que vão aprendendo. É 

relevante este aspeto, porque permite verificar que esta dificuldade é comum 

nos dois domínios da língua. Também na escrita, os alunos consideraram ter 

dificuldades em aplicar os conhecimentos gramaticais. No que diz respeito à 

compreensão, a situação é diferente, uma vez que 93% considera ter facilidade 

em identificar palavras ou expressões em textos auditivos.  

 

3.2 Descrição da segunda fase de intervenção 

 

Tema da Unidade 6 Ven a divertirte  

Nº de aulas 2 (previstas) 

3 

Duração das aulas 2 aulas de 90m 

1 aula de 45m 

Atividades de escrita 

criativa 

Acróstico 

Escribir una canción a partir de la estructura de otra 

Conteúdos Léxicos: léxico associado a atividades de tempos livres 

Gramaticais: Presente do Indicativo: Verbo Gustar; Estar + Gerúndio  

Funcionais: Perguntar/responder; exprimir gostos; convidar; 

91,30% 

43,48% 

30,43% 

47,83% 

8,70% 

56,52% 

43,48% 

52,17% 

26,09% 

Identifico palavras e expressões quando ouço textos simples e 
curtos, realtivos ao tema estudado na aula  

Pronuncio, geralmente, de forma correta expressões e frases 
simples aprendidas na aula 

Leio frases e textos curtos com ritmo e expressividade 

Quando falo, respeito as regras gramaticias e o vocabulário 
aprendidos nas aulas  

Não Nem sempre Sim 
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aceitar/recusar 

Socioculturais: Tempos livres 

Objetivos 

Específicos 

 Compreender textos orais 
 Descrever imagens 
 Identificar atividades de tempos livres 
 Interagir em situações simples 
 Compreender informação geral e especifica de textos escritos 
 Exprimir gostos 
 Escrever pequenas frases criativas 
 Escrever pequenos textos poéticos 
 Articular os conteúdos gramaticais com a escrita criativa 
 Desenvolver a competência da escrita através de estratégias de 

revisão do texto 
 Dinamizar o trabalho colaborativo 
 Promover a reflexão e autorregulação das aprendizagens 

realizadas 

Instrumentos de 

recolha de dados  

Observação direta de atitudes e competências 

Grelha de avaliação formativa das atividades de escrita criativa 

Questionário de auto e heteroavaliação 

Quadro 3 – Síntese da segunda intervenção 

 

A 2ª fase de intervenção ocorreu com o início da Unidade 6 – Ven a 

divertirte - no dia 12 de fevereiro de 2015. Inicialmente, para esta unidade, 

foram planeadas duas sessões de 90m mas, como não foi possível cumprir o 

planeado, tive de estender a planificação a mais uma aula de 45m, para 

realizar a Tarea Final. Este constrangimento foi provocado pela extensão das 

atividades propostas, mas também por causa de algumas falhas no sistema 

informático da escola (na 2ªaula) que me obrigaram a perder tempos da aula 

para os resolver. Perante este incumprimento do planeado, que me parece ser 

um parâmetro difícil, porque as dinâmicas da aula nem sempre se desenrolam 

da forma como idealizamos e prevemos, percebi que tenho de estar mais 

atenta na seleção das atividades e, principalmente, na organização dos tempos 

atribuídos a cada uma delas. 

Nesta unidade, decidi seguir a metodologia da anterior, propor diferentes 

atividades e com recurso aos meios audiovisuais como motivação para a 

escrita criativa. 

Na primeira aula, de 90m, comecei por trabalhar o vocabulário e 

expressões associados às atividades de tempo livre, através de uma ficha de 

trabalho com atividades de pré e pós-audição, realizadas a partir de um vídeo – 
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Las cosas que me gustan. Estas tarefas permitiram ainda a articulação com o 

conteúdo gramatical previsto, a sintaxe do verbo gustar.  

No que se refere ao meu projeto, nesta aula, foi pedido aos alunos que 

escrevessem um Acróstico (cf. Anexo 6) a partir de uma palavra previamente 

escolhida (sorteada na aula) e que se referia a um tempo livre 

(ler/pintar/saltar…). Nesta atividade de escrita criativa permiti aos alunos que 

recorressem a outros conteúdos aprendidos nas diferentes unidades temáticas, 

bem como à utilização do dicionário e dos livros de apoio de que dispunham 

para a disciplina. Como se tratava de uma atividade mais complexa, a 

elaboração de um texto de cariz poético (com palavras a rimar entre si), o 

processo de criação permitiu-lhes estimular o lado criativo e o sentido artístico 

da palavra.  

No capítulo anterior (cf. 1.3.2.2) abordou-se a questão das estratégias 

para o desenvolvimento da criatividade em sala de aula. Segundo Barbeiro 

(2001), uma das vias seria a intervenção do jogo, o acaso (ainda que 

organizado) ao serviço da criatividade. Esta atividade é um exemplo disso, 

ainda que se revestisse de alguma imprevisibilidade, a ativação de 

regularidades esteve presente nos aspetos formais do texto, que sendo 

poético, respeitava as regras de construção de um texto poético, como estrofe, 

métrica e rima.  

Na 2ª aula, que decorreu no dia 19 de fevereiro, também de 90 minutos, 

os alunos antes de realizarem a Tarea Final – “Escribir una canción a partir 

de la estructura de outra” – desenvolveram uma serie de atividades de 

compreensão auditiva e escrita, a partir da música Me gustas tú de Manu Chao 

(cf. Anexo 7). A análise fragmentada do modelo selecionado permitiu rever e 

trabalhar novos conteúdos e preparar os alunos para a realização da atividade 

final de escrita criativa. Fruto de alguns constrangimentos, já referidos, a Tarea 

Final, prevista para esta aula, teve de ser adiada para a aula seguinte.  

No dia 23 de fevereiro, numa aula de 45m, já organizados em grupos de 

trabalho, foi-lhes dada a letra da música que havia sido trabalhada na aula 

anterior. A cada grupo coube uma estrofe, à qual deveriam juntar palavras que 

expressassem os seus gostos e preferências, mas tendo sempre presente a 

estrutura da letra original.  
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Esta atividade foi realizada sob a minha orientação, mas os alunos 

corresponderam com total entusiasmo e, aparentemente, com poucas 

dificuldades. O grau de dificuldade prendeu-se essencialmente com a estrutura 

do verbo Gustar. Ainda que teoricamente já dominassem a sintaxe do verbo, 

muitos deles falharam na sua aplicação. Em todo caso, este exercício permitiu 

fazer-lhes perceber a importância dos conteúdos gramaticais e como o seu 

conhecimento é fundamental para a construção correta do texto. 

No final da atividade, os alunos leram os seus trabalhos e a letra da sua 

música foi divulgada na biblioteca da escola, no espaço criado para a 

publicação dos trabalhos realizados na disciplina de espanhol. 

Houve ainda oportunidade para avaliar esta unidade através do 

questionário de autorregulação proposto no final da aula. (cf. Anexo 8)  

 

3.2.1 Avaliação da segunda fase de intervenção  

 

Tal como aconteceu na primeira intervenção, procurei através das 

atividades propostas desenvolver saberes, atitudes e habilidades que 

pudessem contribuir para o desenvolvimento da expressão escrita dos alunos, 

integrando e articulando os diferentes conteúdos e destrezas da língua. 

Também proporcionei momentos de partilha, através das atividades em grupo, 

e de reflexão, com a realização do questionário de (cf. Anexo 8) de auto e 

heteroavaliação. 

O questionário proposto, como já foi referido anteriormente, apresenta 

uma estrutura um pouco diferente do anterior, ainda que haja elementos 

coincidentes e esses também serão objeto de análise para uma melhor 

compreensão da evolução do projeto. Em todo caso há dados novos que 

merecem algum destaque pela sua relevância para este projeto.  

Assim, no que diz respeito ao domínio da escrita, a partir dos dados 

recolhidos pelo questionário, concluí que aproximadamente 70% gostou das 

atividades de escrita criativa e uma grande maioria (91,30%) considerou que 

contribuíram para o desenvolvimento da criatividade e imaginação.  

Pude também constatar que metade da turma não teve dificuldades com 

as atividades de escrita criativa propostas e que um número considerável de 
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alunos já começa a ter alguma consciência sobre a necessidade de se 

estruturar o texto de acordo com alguns parâmetros.  

 

 

Gráfico 3 – Avaliação da segunda intervenção 

 

No que diz respeito às estratégias utilizadas pelos alunos para 

ultrapassar as dificuldades que possam ocorrer na produção escrita, verifica-

se, nesta unidade, que quase 70% afirma que recorre, principalmente, ao 

professor e/ou outros recursos para o auxiliar na composição. Este valor 

confirma a importância que o professor pode ter no processo de ensino e 

aprendizagem da escrita (cf. 1.1.3 do capítulo I) bem como na orientação dos 

alunos para a utilização de outros recursos que podem ser um forte contributo 

na resolução de dúvidas que possam ocorrer.  

 

 

Gráfico 4 – Avaliação da segunda intervenção 

i
 

Relativamente à oralidade, como os parâmetros de avaliação são iguais 

aos do questionário anterior, verifico, em termos comparativos, que, nesta 
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unidade os alunos demonstram uma menor insegurança em relação à língua e 

uma maior à-vontade para comunicar.  

 

 

Gráfico 5 – Avaliação da segunda intervenção 

 

Ainda no domínio das relações, atitudes e valores, há a salientar o 

parâmetro que diz respeito às atividades em grupo, que não sendo uma 

primeira experiência, conseguiu reunir uma opinião favorável de todos os 

elementos da turma.  

 

 

Gráfico 6 – Avaliação da segunda intervenção 

 

Como se pode verificar, esta unidade permitiu colocar em ação os 

planos definidos na avaliação da unidade anterior. Os alunos começam 

gradualmente a tomar consciência da implicação que tem a gramática na 

construção frásica, seja ela do ponto de vista da oralidade seja do ponto de 
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vista da escrita. Além disso, ao trabalhar de forma integrada estes domínios 

permitiu também aos alunos uma aprendizagem integrada da língua.  

 

3.3 Descrição da terceira fase de intervenção  

 

Tema da Unidade 8 ¡Cuídate! 

Nº de aulas 3 Duração das aulas 2 aulas de 90m 

1 aula de 45m 

Atividades de escrita 

criativa 

Plagio Creativo - Escribir un cómic  

Crear un eslogan sobre hábitos de vida saludables 

Inventar un diálogo entre un médico y un paciente que es un 

brazo 

Texto Libre (planificación; textualización; revisión)  

Conteúdos Léxicos: Corpo humano; sintomas/tratamentos; hábitos de higiene e 

saúde. 

Gramaticais: Imperativo afirmativo; Acentuação.  

Funcionais: Falar de sintomas/doenças; indicar tratamentos; dar 

conselhos. 

Socioculturais: Saúde 

Objetivos 

Específicos 

 Identificar as partes do corpo 
 Dar conselhos 
 Compreender uma publicidade oral; 
 Compreender textos escritos; 
 Identificar informação geral /específica 
 Interagir de forma simples 
 Produzir frases simples (texto humorístico e slogan); 
 Proporcionar estratégicas de planificação e de textualização 
 Estimular a revisão e reformulação dos textos produzidos  
 Consciencializar os alunos para a necessidade de planificar e rever 

os trabalhos de escrita 
 Estimular a liberdade criativa, a imaginação e a autonomia 
 Desenvolver o trabalho cooperativo e o espirito crítico dos alunos  
 Promover a reflexão e autorregulação das aprendizagens 

realizadas 
 

Instrumentos de 

recolha de dados  

Observação direta de atitudes e competências 

Grelha de avaliação formativa das atividades de escrita criativa 

Questionário de auto e heteroavaliação 

Quadro 4 – Síntese da terceira intervenção 

 

A 3ª fase desta intervenção aconteceu no dia 9 de abril de 2015, com a 

unidade 8 – ¡Cuidate! Para esta unidade foram planificadas 2 aulas de 90m e 



78 

 

uma de 45m, de acordo com a planificação anual da disciplina. No âmbito do 

projeto, como se tratava de uma unidade ligada às questões da saúde, 

apresentei um Cómico da Mafalda que fazia apologia ao chocolate. Depois de 

um debate em torno do assunto do texto humorístico, propus uma atividade de 

escrita criativa (cf. Anexo 9), denominada – Plagio Creativo – em que os 

alunos, de acordo com o exemplo, teriam de escrever uma fala cómica, 

mantendo a mesma construção do exemplo, mas que pusesse em evidência os 

seus hábitos ou gostos alimentares menos saudáveis.  

Numa fase posterior da aula, depois de apresentado um vídeo sobre 

hábitos de vida saudável e de explorada a sintaxe do imperativo, foi pedido aos 

alunos que, partindo das palavras ou frases do texto publicitário estudado, 

elaborassem, em pares, um slogan (com dois versos), que apelasse para uma 

vida saudável (cf. Anexo 9). Teriam também de usar obrigatoriamente o 

imperativo. Despois de corrigidos os trabalhos, cada grupo apresentou o seu 

slogan à turma.  

Ainda no âmbito do projeto, mas já na aula seguinte, no dia 13 de abril 

de 2015, depois de explorado o vocabulário associado às partes do corpo e as 

expressões associadas aos sintomas e doenças e conselhos médicos, foi 

pedido aos alunos que inventassem um diálogo muito peculiar entre o paciente 

e o médico (cf. Anexo 10). Neste caso, o paciente, um braço que sofre de uma 

doença comum - dor de cotovelo. O inusitado e de alguma forma irreal criado 

por esta situação permitiu explorar a criatividade dos alunos ao mesmo tempo 

que foram aplicando o vocabulário adquirido sobre o tema em questão.  

Na terceira aula, no dia 16 de abril de 2015, os alunos concluíram a 

atividade e, depois de corrigida, foi apresentada à turma por cada um dos 

grupos de trabalho.  

Nesta aula foi ainda explorado um outro conteúdo gramatical previsto, as 

regras de acentuação. Por último, foi proposta como Tarea Final a redação de 

um Texto Livre (cf. Anexo 11) que poderia ser um cómico; um texto 

humorístico; uma visita ao médico, o que quisessem, desde que respeitassem 

o tema da unidade. Esta atividade de escrita criativa, embora revestida de 

alguma liberdade, estava condicionada pelo cumprimento obrigatório das três 

fases que envolvem o ato de escrita (planificação, textualização e revisão) e, 
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para isso, foi-lhes pedido que preenchessem umas grelhas que serviram de 

orientação/verificação desse processo. Nesta fase de aprendizagem da escrita, 

considerei adequado criar um modelo que ajudasse os alunos a compreender e 

a visualizar as diferentes fases do processo de escrita e, simultaneamente, os 

auxiliasse nos passos que teriam de realizar até chegar ao texto final. Segundo 

Bordón (2007: 146) “para que el aprendiz de L2 llegue a la producción de 

lengua, primero tiene que haber recibido modelos y haber realizado tareas 

mediadoras que le faciliten la producción”.  

 

3.3.1 Avaliação da terceira fase de intervenção 

   

 Com esta unidade procurei, uma vez mais, desenvolver a competência 

da escrita dos alunos através da articulação entre as diferentes destrezas da 

língua. Nesta fase, como se tratava da minha terceira intervenção, e como os 

alunos já apresentavam algum domínio dos elementos formais e de coesão, 

considerei que poderia praticar certas características textuais que permitissem 

uma análise mais atenta dos processos que estão envolvidos no ato de 

escrever. Procurei, ainda, dinamizar atividades que pusessem em evidência o 

seu lado criativo, bem como a sua capacidade de criar a partir do inusitado ou 

irreal. Propiciei-lhes oportunidades de criar a sua própria língua e sentir que o 

produto é resultado da sua vontade e esforço pessoal, ainda que sempre com 

regras de escrita obrigatórias.  

Com a realização dos trabalhos em grupo, reforcei o domínio das 

atitudes e dos comportamentos, estimulando a liberdade criativa, a imaginação, 

autonomia e o respeito pelo outro. Através do questionário (cf. anexo 12) que 

foi proposto no final da unidade, os alunos tiveram ainda a oportunidade de 

refletir sobre o projeto e as atividades levadas a cabo no decorrer da unidade.   

A partir dos recolhidos pude verificar que os alunos continuam a 

considerar que as atividades de escrita criativa são interessantes (95,65%) e 

que têm contribuído para o desenvolvimento da criatividade e da imaginação 

(95,65%). Mesmo havendo um certo grau de complexidade nas atividades 

propostas, nomeadamente, na última atividade de escrita criativa, o que se 

continua a verificar é que mais de metade da turma (65,22%) considera que 



80 

 

não teve dificuldades em realizar as atividades. Estes valores podem estar de 

alguma forma condicionados pelo trabalho colaborativo, que proporciona uma 

maior riqueza de ideias, quando produzidas coletivamente, e que atenua as 

dificuldades, porque quando um elemento do grupo não sabe, há sempre um 

outro que sabe. Nesta troca de saberes, ganham todos os elementos do grupo 

e o grau de dificuldade das atividades assume uma dimensão menor.   

 

 

Gráfico 7 – Avaliação da terceira intervenção 

 

Ainda questionados sobre as estratégias utilizadas para ultrapassar as 

dificuldades sentidas na produção escrita, verifica-se, nesta unidade, que 

95,65% dos alunos afirma utilizar diferentes estratégias para ultrapassar as 

dificuldades. Este aumento considerável, na percentagem de alunos que 

recorre as estratégias diferenciadas para resolver os problemas de escrita, tem 

muito a ver com a sucessiva consciencialização que tenho feito de que a 

escrita é um ato complexo, e numa língua estrangeira ainda mais, porque há 

um desconhecimento quase total do seu código linguístico, por isso, em 

momentos de composição, para além do professor, devemos utilizar todos os 

recursos que nos possam auxiliar no nosso trabalho. Outro dado significativo 

tem a ver com o trabalho de revisão dos textos, que de unidade para unidade, 

sofre uma significativa evolução, demonstrando que os alunos gradualmente 

começam a interiorizar os processos que fazem parte da composição e a 

constatar que é fundamental rever os textos finais, para corrigir erros ou 

reformular ideias. 
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Gráfico 8 – Avaliação da terceira intervenção 

 

No que diz respeito ao domínio das relações, atitudes e valores, os 

dados aferidos mantêm-se num nível elevado, oscilando entre 82, 61% dos 

alunos que participou com empenho nas atividades e 86,96% dos alunos que 

referiu ter conseguido trabalhar bem em grupo e com respeito pela opinião dos 

colegas. Na realidade, ao longo da implementação do projeto, verifiquei através 

da observação direta e do contacto com os grupos, que o trabalho colaborativo 

teve um impacto muito positivo na aprendizagem, além de ter funcionado como 

motivação para as atividades de escrita criativa.  

Em praticamente todas as propostas de escrita criativa, no final, os 

alunos apresentavam os trabalhos realizados à turma. Esta estratégia tinha 

dois objetivos, dar relevo aos trabalhos produzidos e articular a escrita com a 

oralidade. Por essa razão, em todos os questionários intermédios, como já 

referi anteriormente, a oralidade também é objeto de análise.  

Assim, nesta unidade, pude constar que, ainda que não seja uma 

diferença acentuada, os alunos demonstram uma certa evolução na leitura com 

ritmo e expressividade e na pronunciação correta das palavras e das frases. 

Verifica-se também um maior número de alunos (73, 91%) a respeitar as regras 

gramaticais e o vocabulário aprendido na aula em momentos de produção oral. 

Esta significativa evolução, no meu ponto de vista, pode ter a ver com o 

acumular de conhecimentos que lhes permite ter uma maior fluidez verbal, e 

com o trabalho desenvolvido na escrita que contribui para a estruturação do 

discurso. 
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Gráfico 9 – Avaliação da terceira intervenção 

 

Posso, portanto, concluir que esta unidade didática serviu à consecução 

dos objetivos que propus. Os alunos demonstraram uma maior segurança e 

assertividade na realização das atividades de escrita criativa bem como uma 

evolução significativa na interiorização dos processos que compõem o ato de 

escrever. Revelam, contudo, ainda algumas dificuldades na planificação do 

texto e na sua articulação com a revisão. Na última atividade de escrita criativa 

(Texto Libre), que implicava demonstrar os passos envolvidos no ato de 

escrever, verificou-se que a maioria dos grupos teve dificuldade em planificar o 

texto segundo a grelha proposta. Na altura, ficou a dúvida se a grelha 

complicou o ato de planificação em vez de ajudar, como seria desejável, ou se 

os alunos ainda não estavam preparados para, antes de escrever, organizar 

um plano que estruture o texto que pretendem escrever. Hoje, considero, que 

se trata mesmo de um dificuldade dos alunos, por esse motivo há claramente 

necessidade de se continuar a realizar com eles, em situações futuras, 

“ejercicios de preescritura que tendrán como objetivo practicar ciertas 

características textuales y que permitirán deternerse en el análisis de los 

procesos involucrados en el acto e escribir”. (Bordón, 2007:151)  

Notou-se, contudo, um maior à-vontade no momento da 

revisão/correção/reformulação. 
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 3.4 Descrição da quarta fase de intervenção  

 

Tema da Unidade 10 Historias de Misterio  

Nº de aulas 3 Duração das aulas 2 aulas de 90m 

1 aula de 45m 

Atividades de escrita 

criativa 

Deducir y escribir la escena siguiente de un Corto 

(Re)contar la historia del Corto a parir de una secuencia de 

imágenes y palabras 

Escribir un resumen de una historia en diez frases  

Escribir una historia de misterio en pasado 

Conteúdos Léxicos: Partes da casa; móveis/objetos 

Gramaticais: Numerais ordinais; pretérito indefinido 

Funcionais: Pedir/ dar informações; dar opinião/comentar; contar 

no passado; descrever uma casa 

Socioculturais: Casa/ El Cine 

Objetivos Específicos  Identificar as partes da casa/objetos/móveis 
 Interagir em situações simples 
 Compreender enunciados orais 
 Refletir a partir de fragmentos de uma curta-metragem 
 Produzir um texto criativo a partir de imagens e palavras  
 Ler/ouvir uma história 
 Resumir uma história 
 Escrever uma história no passado 
 Desenvolver a autonomia, a imaginação, a cooperação e o 

espirito crítico dos alunos 
 Promover a reflexão e autorregulação das aprendizagens 

realizadas 
 

Instrumentos de 

recolha de dados  

Observação direta de atitudes e competências 

Grelha de avaliação formativa das atividades de escrita criativa 

Questionário de auto e heteroavaliação 

Quadro 5 – Síntese da quarta intervenção  

 

A quarta e última fase de intervenção iniciou com uma aula de 90m, no 

dia 7 de maio de 2015. Tal como na unidade anterior, para esta unidade foram 

definidas 3 aulas, 2 aulas de 90m e 1 aula de 45m.  

No âmbito do projeto, nesta aula, foi proposto aos alunos a visualização 

fragmentada de Alma, uma Curta-metragem de Rodrigo Blaas e a sua 

compreensão auditiva e escrita, através de uma ficha de atividades (cf. Anexo 

13). Num primeiro momento, a visualização foi interrompida para uma breve 

reflexão oral e, num segundo momento, para uma atividade de escrita criativa. 
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Nessa altura pedi aos alunos que escrevessem, em pares, sobre o que 

pensavam que iria acontecer na cena seguinte do filme. Esta atividade teve um 

certo grau de dificuldade para os alunos, porque não era muito fácil prever o 

que se iria passar a seguir mas, mais do que acertarem na cena seguinte, a 

minha intenção foi ativar a sua capacidade de previsão e de imaginação. No 

final, verificou-se que ninguém acertou, mas descreveram algumas situações 

interessantes e, eventualmente, possíveis. Nesta atividade optei pelo trabalho 

em pares, porque tinham um tempo reduzido para a sua realização. Despois de 

lidos e corrigidos os trabalhos, foi passada a cena do filme para que os alunos 

pudessem comprovar as suas respostas. De seguida, ainda na sequência da 

visualização desta curta-metragem, foi sugerido aos alunos que contassem a 

história que acabaram de visualizar a uma amigo, mas de acordo com a 

sequência de algumas imagens e obrigatoriamente completando as frases 

propostas.  

No dia 11 de maio de 2015, na segunda aula, de 45m, depois de 

explorado o vocabulário associada às partes da casa e de visualizado um vídeo 

sobre a venda de um apartamento, como atividade de pós-audição foi proposto 

um exercício de escrita. Os alunos a partir de um anúncio com informações 

falsas, sobre as características do apartamento que viram no vídeo, teriam que 

reescrever o anúncio e corrigir a informação que não estava correta 

Por último, no dia 14 de maio de 2015, na aula de 90m, depois de lido e 

interpretado um conto de mistério - “El ladrón de rubíes” – como atividade de 

escrita criativa, os alunos tiveram de resumir o conto em dez partes/frases (cf. 

Anexo 14). Para a realização dessa atividade foi proposta uma grelha dividida 

em dez partes, estando duas delas já preenchidas. Este trabalho de resumo 

textual revestiu-se de alguma dificuldade, porque os alunos tiveram de se cingir 

às partes exigidas, às frases já colocadas e à sua capacidade de síntese.  

Ainda inserida nesta unidade, como Tarea Final (cf. Anexo 15), tiveram 

de escrever uma história de mistério (no passado) a partir de uma sequência 

de imagens. Esta atividade estava proposta no Manual do Aluno e como se 

enquadrava nos objetivos do meu projeto, considerei que poderia ser um 

exercício de escrita criativa muito completo, porque implicava imaginação e 

criatividade, mas também uma articulação dos conhecimentos linguísticos 
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adquiridos ao longo das diferentes unidades. Os resultados da atividade foram 

muito bons. Houve grupos que criaram histórias surpreendentes, com um 

grande rigor linguístico para o nível inicial, como é possível verificar no texto 

produzido pelos alunos, que se encontra em anexo (cf. Anexo16). No final, os 

alunos responderam a um questionário de autoavaliação (cf. Anexo 17) para 

avaliar esta 4ª e última fase de intervenção. 

 

3.4.1 Avaliação da quarta fase de intervenção 

 

Esta última fase de intervenção, como já foi referido na descrição das 

atividades, procurou ir ao encontro dos objetivos definidos para a unidade, mas 

também das dificuldades diagnosticadas nas unidades anteriores. Em todo 

caso, como se tratava da última unidade, procurei aumentar o grau de 

dificuldades nas atividades propostas e consolidar algumas estratégias de 

composição já trabalhadas anteriormente. Tal como nas unidades anteriores, 

os alunos responderam a um questionário final de auto e heteroavaliação. 

 No que diz respeito ao domínio da escrita, pelas respostas dadas, 

posso concluir que os alunos mantêm a mesma opinião em relação às 

atividades propostas. Para 78,26% dos alunos foram interessantes e para 

82,61% permitiram desenvolver a criatividade e a imaginação. Outro dado 

relevante, tem a ver com o grau de dificuldade perante as atividades de escrita 

criativa, uma vez que, aproximadamente 74% dos alunos, considerou não ter 

tido dificuldades na sua realização ainda que o seu grau de complexidade 

tenha aumentado. 

Quanto às estratégias, como referi, no ponto anterior, notou-se uma crescente 

consciencialização dos alunos para a utilização de estratégias de revisão, 

como correção dos erros, aperfeiçoamento e reformulação do texto. 
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Gráfico 10 – Avaliação da quarta intervenção 

 

Num projeto de escrita criativa, como já foi sendo demonstrado ao longo 

deste relatório, o trabalho colaborativo foi fundamental para a prossecução dos 

objetivos delineados, por isso também, nesta unidade, considerei relevante 

avaliar esse parâmetro. Dos dados apurados posso concluir que os alunos 

conseguiram desenvolver um melhor trabalho porque o realizaram em grupo e 

porque souberam trabalhar de forma plena e conciliadora num grupo em que 

os elementos entre si eram diferentes, na forma de estar, de pensar e agir.  

 

 

 

Gráfico 11 – Avaliação da quarta intervenção 

 

No que se refere à oralidade, os alunos mantiveram mais ou menos as 

respostas dadas no questionário anterior. Destaca-se aproximadamente 87% 

dos alunos que considera que pronuncia de forma correta frases e expressões 

aprendidas na aula e 83% quando fala respeita as regras gramaticais e procura 

utilizar o vocabulário aprendido. Estes valores são muito significativos, porque 
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reforçam a importância de uma aprendizagem integrada de todos os domínios, 

defendida no Programa de Espanhol (cf. introdução) e no QECR. (cf. 2.3 do 

capítulo I). 

 

4. Síntese avaliativa do projeto 

 

Ao longo de todo este processo tive, como já referi, a cuidado de avaliar 

cada uma das fases da meu projeto, com recurso aos instrumentos 

enumerados no ponto 1 deste capítulo para que no final me fosse possível 

perceber o seu impacto junto dos alunos e principalmente na sua 

aprendizagem. Foi também importante em todas as fases intermédias 

anteriormente descritas (cf. 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1 e 3.4.1 do capítulo II), avaliar e 

proceder às adaptações necessárias em tempo real. Com esta prática regular 

consegui ajustar metodologias e estratégias de trabalho no sentido de alcançar 

os objetivos definidos no plano. Importa agora fazer uma síntese da avaliação 

final do projeto, através da análise dos dados do questionário final (cf. Anexo 

18)  

 

 

4.1. Análise de resultados do questionário final 

 

A partir da análise de todos os questionários aplicados, verifiquei uma 

considerável consistência em algumas respostas dos alunos, no que respeita à 

natureza das suas dificuldades na expressão escrita, aos benefícios do 

trabalho em grupo na sua aprendizagem e ao impacto positivo na sua 

aprendizagem de um projeto de escrita criativa  

Numa fase inicial, quando questionados se tinham dificuldades na 

expressão escrita, de todas as opções elencadas aquela que teve uma 

percentagem mais significativa, de aproximadamente 15%, foi a que estava 

associada às dificuldades ortográficas e de construção sintática. As restantes 

opções apresentaram todas uma percentagem muito baixa. No geral todos os 

alunos consideravam ter poucas dificuldades na expressão escrita, o que de 

alguma contradizia a realidade escolar. 
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Esta falta de consciencialização, considerada por mim, na altura, uma 

consequência dos raros momentos dedicados à produção escrita, na maioria 

das aulas observadas, hoje parece-me incompleta. Na realidade, quando iniciei 

o meu projeto de intervenção, os alunos estavam a dar os primeiros passos na 

expressão escrita, com atividades muito simples, que Bordón (2007:151) 

designa de “composición controlada”, ou seja, encontravam-se numa fase 

em que só escreviam frases e parágrafos, logo, o nível de exigência, era ainda 

muito reduzido, por isso, é natural que considerassem que o processo de 

escrita não apresentava dificuldades significativas.  

  Depois de um longo período de intervenção (aproximadamente 5 

meses), um dado relevante nestes resultados é que a opinião dos alunos 

manteve-se idêntica. Na generalidade, consideraram, em todas as unidades, 

ter facilidade na expressão escrita, ou melhor dizendo, não sentiram 

dificuldades em realizar as propostas de escrita criativa. Hoje, com algum 

distanciamento e com outra perspetiva do projeto, posso considerar que houve 

certamente alguns fatores que contribuíram para esta avaliação: as atividades 

de escrita criativa foram praticamente todas realizadas em contexto de sala de 

aula, apoiadas e orientadas de forma regular pela professora e com recurso a 

diferentes materiais de apoio; estavam enquadradas no tema da unidade, mas 

sempre precedidas por atividades de motivação e de explicitação; foram 

ajustadas o mais possível ao nível da língua que os alunos possuíam, e claro, 

desenvolvidas em contextos colaborativos (pares/grupo). Por todos estes 

fatores, considero que a opinião dos alunos traduz uma verdade inequívoca, as 

atividades de escrita não se revelaram difíceis, mas isso não pôs em causa o 

seu contributo imprescindível na aprendizagem da língua. 

Relativamente às propostas de motivação e de preparação dos alunos 

para as atividades de escrita criativa, a opinião foi generalizada de que foram 

atividades motivadoras e despertaram o interesse para as atividades 

posteriores, proporcionado, assim, uma melhor preparação doas alunos.  
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Gráfico 12 – Avaliação da fase de motivação para as atividades de escrita criativa 

 

Quanto aos processos de composição, constata-se que, com o decorrer 

do projeto, os alunos foram ficando mais sensibilizados para as questões da 

planificação e da revisão final dos textos, evidente nos dados apurados nas 

três fases diferentes. 

 

 

 

 

Gráficos 13,14 e 15 – Avaliação da ativação das componentes ao longo do processo de 

composição 

0 
0 

17,4% 
34,8% 

47,8% 

Não concordo 

Concordo pouco 

Concordo 

Concordo bastante 

Concordo totalmente 

As atividades realizadas previamente despertaram interesse e motivação para as 
atividades de escrita criativa? 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 

Não concordo 

Concordo pouco 

Concordo 

Concordo bastante 

Concordo totalmente 

P
LA

N
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 

Antes de escrever o texto, planificámos as atividades de escrita através de uma pauta ou 
de um esboço. 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 

Não concordo 
Concordo pouco 

Concordo 
Concordo bastante 

Concordo totalmente 

TE
X

TU
A

LI
ZA

Ç
Ã

O
  Seguimos as orientações e os modelos apresentados, mas procurámos ser criativos. 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 

Não concordo 

Concordo pouco 

Concordo 

Concordo bastante 

Concordo totalmente 

R
EV

IS
Ã

O
 

Reescrevemos o nosso texto, pelos menos uma vez, retificando erros ortográficos e de 
sintaxe. 



90 

 

 

Como vimos no ponto 2 deste capítulo, os alunos (há exceção de 13%) 

consideraram que o recurso a atividades de escrita criativa poderia motivar 

para a aprendizagem da escrita. Após a intervenção, na avaliação final do 

projeto, verifica-se uma uniformidade nas respostas e todos afirmam estar de 

acordo com a afirmação de que as atividades de escrita criativa contribuíram 

para ultrapassar dificuldades e adquirir novas competências na escrita. Estes 

resultados apurados demonstram o impacto que teve na aprendizagem dos 

alunos um projeto desta natureza, bem como o seu contributo na motivação 

para a escrita. 

 

 

Gráfico 16 – Escrita criativa como estratégia de motivação e de aquisição de novas 

competências na escrita 
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interesse manifestado pelos alunos aquando da implementação do primeiro 

questionário, onde 97% referiu que gostava e via vantagens em trabalhar em 

grupo e, por fim, pelas avaliações positivas que foi recolhendo ao longo do 

projeto. No último questionário aplicado, agora numa perspetiva diferente, de 

avaliação final das atividades realizadas, quase 80% considerou que o trabalho 
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conhecimentos entre os diferentes elementos do grupo, quer na própria 

aquisição de novos conhecimentos.  

 

Gráfico 17 – Avaliação do trabalho colaborativo 

 

Os resultados aqui apresentados são extremamente elucidativos do 

quanto este projeto foi interessante e importante para estes alunos.  

Segundo Barbeiro (2003: 26 e 27), o ato de escrever é frequentemente 

descrito como um ato isolado e mesmo quando o texto é escrito por vários 

sujeitos, a dimensão individual não é negada, pelo que o texto comum será, 
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a linguagem. A relação com a escrita alarga-se e mobiliza outro contexto. Ativa-

se a “dimensão da interacção” em que o sujeito pode ganhar com a primeira 

audiência. Por esse, motivo, considero que envolver este projeto de escrita 

criativa em dinâmicas de trabalho colaborativo, em contexto de sala de aula, foi 

uma forma eficaz de implicar todos os elementos (professora e alunos) na 

produção dos textos.  

De facto, o texto pode surgir da responsabilização individual por 

determinadas partes (id.:28), mas o resultado final é fruto do contributo de 

todos os colaboradores envolvidos na sua produção.  
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4.2 Conclusões sobre a avaliação do projeto 

 

Num primeiro momento, confesso que, ainda que, extremamente 

interessada e inclinada para o tema da escrita criativa, tive algumas dúvidas se 

seria ou não adequado a uma turma de espanhol inicial, porque, como refere 

Figueiredo, escrever é muito mais que uma acumulação de regras gramaticais 

e de palavras retiradas de um dicionário: “é uma atividade cognitiva e 

metacognitiva tão complexa que dificilmente dispensa o domínio de um saber-

fazer específico e de saberes conscientes e aprofundados.” (Figueiredo, 

1994:158). Esta complexidade do domínio da escrita e a eventual falta de pré-

requisitos dos alunos poderia ser, à partida, um entrave à implementação do 

meu projeto, daí, a necessidade de um tempo de observação e de reflexão 

para perceber até que ponto poderia ser uma mais-valia, numa turma de L2 de 

Iniciação, desenvolver um projeto de intervenção pedagógica no âmbito da 

escrita criativa. A tomada de decisão surgiu, por fim, do confronto com as 

minhas dúvidas mas, sobretudo, em função das características da turma e das 

aulas observadas.  

Hoje considero que, ainda que tenha sido uma escolha difícil de 

implementar, porque a escrita é talvez a destreza mais complicada de trabalhar 

em contexto de sala de aula, este projeto valeu a pena. De um modo geral, os 

alunos corresponderam às atividades com entusiamo e, face aos resultados 

apresentados ao longo do ponto 4, deste capítulo, posso concluir que os 

objetivos definidos para o meu Plano de Intervenção foram alcançados (cf. 3. 

do capítulo I). As estratégias e atividades levadas a cabo possibilitaram 

trabalhar a escrita numa perspetiva criativa e o desenvolvimento integrado das 

destrezas e domínios da língua, promovendo a autonomia, o sentido crítico e a 

responsabilidade dos alunos, através da demonstração de atitudes de 

tolerância, de respeito de partilha. Do mesmo modo, permitiu também o seu  

desenvolvimento e enriquecimento cultural, porque, através das atividades de 

motivação e do trabalho colaborativo, tiveram a oportunidade de aceder à 

cultura da língua meta e à cultura de cada elemento do grupo. 

Como foi visível na análise feita do último questionário, este projeto 

possibilitou, ainda, a aquisição de modelos linguísticos, fundamentais para a 
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interiorização das diferentes etapas e processos cognitivos que envolvem o ato 

de escrever. Verificou-se, no entanto, que alguns modelos não foram tão 

eficazes como seria desejável (ou mesmo insuficientes) e que, por isso, os 

alunos ainda manifestam algumas dificuldades em planificar um texto escrito ou 

em articular a planificação com a revisão, daí a necessidade de uma 

continuidade de um projeto desta natureza nos anos seguintes. Considero, 

contudo, que ficaram mais sensibilizados para os processos de 

correção/revisão e reformulação dos trabalhos escritos.  

Como foi sendo referido no capítulo I, desenvolver a competência da 

escrita não é um processo fácil nem imediato, até pela própria natureza do 

objeto. A escrita pela sua complexidade exige um longo percurso de 

aprendizagem e de interiorização gradual dos mecanismos cognitivos que a 

compõem. Exige também uma crescente consciencialização de que para se 

escrever bem é preciso praticar de forma contínua e continuada. Por isso, é tão 

importante que a escola e os professores de língua disponibilizem momentos 

para a sua aprendizagem. Penso que, neste projeto, ainda que condicionada 

pelos conteúdos previstos na planificação anual da disciplina, consegui 

disponibilizar espaços e momentos consideráveis para ensinar os alunos a 

escrever em espanhol. Facultei-lhes modelos linguísticos e orientei-os no 

sentido de concluírem o nível A1 com conhecimentos suficientes que lhes 

permitissem escrever pequenos textos com correção formal (concordância 

gramatical; vocabulário apropriado ao tema) e com coesão, conforme aparece 

defendido no PCIC (cf. 2.3 do capítulo I). Não houve, contudo, possibilidade 

para realizar uma oficina de escrita criativa na biblioteca, como inicialmente 

estava previsto, no sentido de alargar esta aprendizagem a outros alunos da 

escola, essencialmente, por questões de tempo.  

Houve, no entanto, a oportunidade para expor regularmente os trabalhos 

produzidos pelos alunos, e assim, fazê-los perceber a utilidade da escrita e dos 

textos produzidos e, desta forma, articular o projeto às atividades da Biblioteca. 

Por tudo isto, considero que a minha intervenção foi um pequeno passo 

na aprendizagem da escrita mas um grande passo na construção de um 

caminho sólido e sustentável para aprendizagem da língua espanhola.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Tendo como ponto de partida os pressupostos teóricos enunciados no 

capítulo I, foi sempre minha intenção em todas as fases de implementação do 

projeto consciencializar os alunos para o valor inquestionável da aprendizagem 

da escrita e o seu importante contributo em todo o processo de aquisição das 

competências comunicativas da língua estrangeira que estavam a iniciar. 

Procurei ainda que encarassem o processo de aprendizagem da escrita como 

um momento de prazer, mas de responsabilidade e de rigor como se 

caracteriza o próprio processo de escrita. Ainda que as propostas fossem 

fundamentalmente direcionadas para o desenvolvimento da expressão e da 

criatividade, houve, na maioria das tarefas, uma preocupação com o 

cumprimento dos diferentes passos que engloba o ato de escrever 

(planificação, redação e revisão) e que estas se articulassem com as outras 

destrezas da língua, nomeadamente a oralidade, em particular, nas propostas 

de motivação para as atividades de escrita criativa e na apresentação final dos 

trabalhos.  

No que diz respeito aos objetivos definidos no início do projeto, penso 

que as planificações e as diferentes atividades de escrita criativa apresentadas 

podem comprovar a sua eficácia. Procurei dinamizar atividades de escrita 

criativa que fossem ao encontro da planificação anual da disciplina e dos 

conteúdos programáticos e desenvolver atividades prévias de motivação que 

permitissem impulsionar as atividades de escrita criativa, mas também explorar 

outros domínios e destrezas da língua. Esta articulação favoreceu a dinâmica 

das aulas, proporcionado um ambiente agradável e motivador para a 

aprendizagem. Procurei também, na seleção dessas atividades, ir ao encontro 

dos gostos alunos, utilizando vídeos e músicas, mas principalmente, dar a 

conhecer e sensibilizar para a cultura espanhola e dos países de língua 

espanhola.  

A maior dificuldade foi a gestão do tempo, demasiado curto para a 

implementação de um projeto com esta exigência. Fui frequentemente 



96 

 

pressionada pela necessidade de cumprir a planificação anual da disciplina, 

restando assim pouco tempo para as reais necessidades do projeto.  

Penso, como já referi no ponto anterior, que este projeto teria um maior 

impacto se aplicado durante um ano letivo, ou mesmo nos três anos de ciclo e, 

eventualmente, articulado com outras disciplinas, nomeadamente, a disciplina 

de português. Como sugestão futura, a escola e os professores de línguas 

poderiam organizar pontualmente oficinas de escrita criativa, que permitissem 

aos alunos trabalhar a expressão escrita em contextos mais lúdicos, mais 

dinâmicos e apelativos. 

Não posso encerrar este capítulo da minha vida académica sem deixar 

de referir tudo o que aprendi, como professora, pelo contacto com os alunos e 

nas inúmeras leituras e pesquisas que realizei no sentido de poder 

corresponder às exigências do projeto e às suas necessidades de 

aprendizagem dos alunos; com a minha orientadora que se revelou um 

exemplo extraordinário a seguir e, logicamente, com o meu núcleo de estágio, 

nos momentos de partilha de saberes e experiências, na reflexão sobre a ação, 

na critica e nas sugestões. 

Em suma, nesta fase da minha vida, este projeto significou um desafio à 

minha resistência física e intelectual, à mudança e à resiliência, mas apesar 

dos constrangimentos, sinto que evolui muito como pessoa e como professora 

de língua espanhola. Este percurso significou, assim, uma caminhada de 

crescimento pessoal e profissional.  
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Anexo 1 – Questionário Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 



104 

 

  

  



105 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 



107 

 

 

Anexo 2 – Atividade: Disparador Creativo –                                                   Anexo 3 – Tarea Final – Inventar una familia para una serie 

¿Dónde está el calcetín rojo?         
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Anexo 4 – Modelo de avaliação dos trabalhos de escrita criativa                               Anexo 5 – Questionário de autoavaliação da 1ª intervenção 
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Anexo 6 – Atividade de escrita criativa: Acróstico                                                Anexo 7 – Ficha de Atividades 1/Unidade 6 
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Anexo 8 – Questionário de autoavaliação da 2ª intervenção 
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Anexo 9 – Ficha de Atividades 1/ Unidade 8 
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Anexo 10 – Ficha de Atividades 2 / Unidade 8 
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Anexo 11 – Tarea Final – Texto Libre 
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Anexo 12 – Questionário de autoavaliação da 3ª intervenção 
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Anexo 13 – Ficha de Atividades 1/ Unidade 10 
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Anexo 14 – Atividade de escrita criativa – Resumo em 10 frases 
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Anexo 15 – Tarea Final – Contar una historia de misterio en el pasado 
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Anexo 16 – Trabalho realizado pelos alunos 
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Anexo 17 - Questionário de autoavaliação da 4ª intervenção 
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Anexo 18 – Questionário Final 
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