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Resumo 
 

Atualmente, os cidadãos necessitam de ser criativos, de estar motivados e de saber 

trabalhar adequadamente com as tecnologias para que consigam ultrapassar os desafios e 

os problemas. Deste modo, a instituição escolar, a qual prepara os jovens para a sua 

inserção na vida social, deve desenvolver estes aspetos. 

Face ao exposto, e uma vez identificado o problema nas turmas participantes, o 

projeto de investigação-ação, o qual decorreu na Escola EB 2,3 de Pedrouços, tem como 

tema o desenvolvimento da criatividade e da motivação dos estudantes em atividades de 

expressão escrita. 

Assim, defende-se a enunciação de questões abertas, por parte do docente, antes 

a realização das atividades de escrita criativa, para fomentar o pensamento criativo, a 

reflexão, e a construção de um conjunto vasto de alternativas para um determinado 

assunto. Ademais, propõe-se a construção de um blogue para promover o gosto pela 

escrita e, consequentemente aumentar a qualidade dos textos. 

Usaram-se dois instrumentos de recolha de dados, especificamente, o blogue e o 

questionário final, para se averiguar a eficácia do plano de ação. O primeiro permite obter 

dados relevantes sobre o desenvolvimento da criatividade dos estudantes e a relevância 

do uso do blogue como fonte de motivação para as atividades de escrita criativa. O 

segundo possibilita recolher informações sobre a adequação do procedimento utilizado.  

 

 

 

Palavras-chave: criatividade, escrita criativa, motivação e blogue. 
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Resumen 

 
Actualmente, los ciudadanos necesitan ser creativos, estar motivados y saber 

trabajar adecuadamente con las tecnologías para que logren ultrapasar los desafíos y los 

problemas. De este modo, la escuela, la cual prepara los jóvenes para su inserción en la 

vida social, debe desarrollar estos aspectos.   

En vista de lo anterior, y una vez identificado el problema común en los cursos 

participantes, el proyecto de investigación-acción, el cual sucedió en la Escola EB 2,3 de 

Pedrouços, tiene como tema el desarrollo de la creatividad y de la motivación de los 

estudiantes, en actividades de expresión escrita.  

Así, se defiende la enunciación de preguntas abiertas, por parte del docente, antes 

de la realización de actividades de escritura creativa, para que se fomente el pensamiento 

creativo, la reflexión y la construcción de un conjunto amplio de alternativas para un 

determinado asunto. Además, se propone la construcción de un blog para que se 

promueva el placer por la escritura y, consecuentemente se aumente la calidad de las 

redacciones.    

Se usaron dos instrumentos de recogida de datos, particularmente, el blog y el 

cuestionario final, para que se averigüe la eficacia del plan de acción. El primero permite 

obtener datos relevantes sobre el desarrollo de la creatividad de los estudiantes, y la 

relevancia del uso del blog como fuente de motivación para las actividades de escritura 

creativa. El segundo posibilita la recogida de informaciones sobre la adecuación del 

procedimiento utilizado.  

 

 

Palabras-clave: creatividad, escritura creativa, motivación y blog. 

 

 

  



 
 

xiv 
 

Abstract 
 

Nowadays, people need to be creative, motivated, and skilled to work with 

technology, in order to overcome future challenges and problems.  In that sense, school, 

responsible for preparing young people for society, must develop these aspects.  

Bearing this in mind, and once identified the participating classes’ problems, the 

research-action project, made in Escola EB 2,3 de Pedrouços, has as main theme the 

development of student creativity and motivation, more specifically in written activities.   

That way, it is defended the open questions, by the lecturer, before the mentioned 

activities. This is done, so the creative thinking and reflection can be promoted, as well 

as creating a wide set of alternatives to one given subject. Besides, it is supported a blog 

creation to encourage taste for reading and, consequently increase the writing quality. 

Two data collection tools were used, more precisely the blog and final survey to 

verify the effectiveness of the action plan. The first one allows obtaining relevant data 

about the creativity development and the blog’s importance as a source of motivation to 

the creative writing activities. The second one can be used to gather data about adaptation 

of the active procedure.  

 

 

Key words: creativity, creative writing, motivation and blog. 
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Introdução  
 

O Projeto de Investigação-Ação, que constitui o objeto do presente relatório de 

estágio, tem como tema o desenvolvimento da criatividade e da motivação dos estudantes, 

nas atividades de expressão escrita.  

A eleição deste tema é resultado de diversos motivos fundados no campo 

profissional, na Escola EB 2.3 de Pedrouços. Durante a observação inicial às turmas 

participantes neste estudo, identificaram-se determinadas fragilidades, entre as quais se 

destaca a ausência da criatividade e de motivação, no momento de redigir um texto. Os 

discentes não reuniam ideias originais, não abordavam as situações a partir de diferentes 

perspetivas, não identificavam soluções alternativas, e não associavam pensamentos. 

Ademais, quando lhes era solicitada a redação de uma composição, ofereciam resistência 

à atividade, pedindo que esta fosse concretizada oralmente.   

Face a esta realidade estudantil, e uma vez que a sociedade exige aos jovens que 

se capacitem integralmente1, a instituição escolar deve estimular a criatividade para que 

estes consigam, na sua vida pessoal e profissional, resolver certos problemas que o mundo 

atual possa impor. Neste sentido, coloca-se a seguinte questão: como se pode desenvolver 

o pensamento criativo? 

Tendo em vista responder à pergunta supracitada, defende-se que as questões 

abertas, por parte do docente, antes e durante a realização das atividades de escrita 

criativa, estimulam a criatividade, tal como afirma Osborn (s.d.): “La técnica de las 

preguntas ha sido reconocida desde hace mucho tiempo como un buen medio para poner 

en marcha la imaginación” (citado por De la Torre, 1987, p. 240). Estas promovem a 

atenção, a reflexão, a procura, e a construção de um conjunto vasto de respostas para um 

determinado problema (De la Torre, 1987, p. 240). 

Ademais de ser criativo, também é crucial saber trabalhar adequadamente com as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Estas possibilitam a interiorização de 

competências – como a procura e a seleção de informação, a resolução de dilemas, a 

responsabilidade, a criatividade, e o exercício da expressão e da interação escritas – 

fulcrais para responder aos desafios atuais e vindouros.  

                                                             
1 Isto é, segundo Kirst (1974), “desbloquear [al alumno] de inhibiciones que reducen sus perspectivas; 

enseñarle a decidir por sí mismo y a aprender por cuenta propia, a comportarse creativamente, ya que “una 

conducta es camino directo para el éxito” (citado por De la Torre, 1987, p. 17). 
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Para além do mencionado anteriormente, as TIC promovem a motivação, a qual é 

imprescindível no processo de ensino aprendizagem. Os alunos participantes neste 

projeto desapreciam o ato de escrever; assim, o blogue surge como um instrumento que 

pode aumentar o seu nível de empenho e, consequentemente a qualidade das suas 

redações. Estas, ao se encontrarem publicadas na plataforma digital, deixam de ser apenas 

do docente para pertencerem a um público vasto, ativando sentimentos de valorização e 

de responsabilidade na turma, tal como afirma Torrance (1976): “Dar a sus escritos un 

soporte concreto. Que pueden ser objeto de valoración y estima. El reconocimiento de un 

hallazgo es un buen estímulo para seguir buscando” (citado por De la Torre, 1987, p. 85). 

 Como tal, este Projeto de Investigação-Ação pretende dar resposta às seguintes 

questões: (1) podem as perguntas abertas desenvolver a criatividade dos estudantes, nas 

atividades de expressão escrita? e (2) de que forma o blogue pode ser uma ferramenta 

ao serviço da motivação, no momento de escrever? No que concerne aos seus objetivos, 

estes são:  

- Dar a conhecer a importância da escrita criativa na sociedade e no contexto escolar; 

- Mostrar a pertinência das perguntas abertas, por parte do docente, para o 

desenvolvimento da criatividade dos estudantes, antes e durante a realização de 

atividades de expressão escrita; 

- Apresentar as atividades e os enunciados que possibilitaram, neste caso de 

investigação-ação, a ativação da criatividade; 

- Defender a potencialidade do blogue como fonte de motivação para a expressão 

escrita. 

No sentido de apresentar o trabalho desenvolvido, divide-se o presente relatório em 

seis capítulos a que se seguem a conclusão, as referências bibliográficas, e os anexos. 

No capítulo 1 – O Projeto de Investigação-Ação: da contextualização ao processo de 

escolha do tema –, é apresentado o contexto no qual decorreu este estudo, enfatizando 

alguns aspetos sobre a instituição escolar, e é descrito todo o processo, desde a 

identificação de um problema comum às turmas participantes até à escolha do tema deste 

relatório. 

Posteriormente, no capítulo 2 – A Escrita Criativa na sala de aula –, são definidos os 

conceitos de expressão escrita, de criatividade e de escrita criativa, e é referida a 

importância do desenvolvimento da criatividade na sociedade e na educação, bem como 

a relevância das perguntas abertas, por parte do professor, antes e durante a realização das 

atividades de escrita criativa.  
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No capítulo 3 – O blogue como fonte de motivação para as atividades de escrita 

criativa –, é apresentada a pertinência das Tecnologias de Informação e Comunicação na 

sociedade e na educação, é explicitada a terminologia de blogue, e é defendido o emprego 

do blogue como fonte de motivação para as atividades de escrita criativa, bem como 

descrito o conceito de motivação, enquanto fator imprescindível no processo de ensino 

aprendizagem.  

O capítulo 4 – A natureza metodológica do Projeto de Investigação-Ação – incide 

sobre o planeamento das fases de execução, a descrição dos instrumentos de recolha de 

dados e os respetivos métodos de tratamento, e algumas considerações sobre a fiabilidade 

e a validade dos instrumentos de recolha de dados utilizados.    

Seguidamente, no capítulo 5 – Apresentação e descrição dos resultados –, são 

descritas as atividades de escrita criativa desenvolvidas nas turmas participantes, e são 

apresentados os resultados dos instrumentos de recolha de dados, especificamente, do 

blogue e do questionário final. 

No capítulo 6 – Discussão dos resultados –, são interpretados os resultados dos 

instrumentos de recolha de dados, e é discutida a validade dos mesmos.    

A parte final do relatório contém as conclusões deste Projeto de Investigação-Ação, 

e as considerações sobre investigações futuras.  
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Capítulo 1: O Projeto de Investigação-Ação: da 

contextualização ao processo de escolha do tema 

 

Neste capítulo, são mencionados três aspetos, especificamente, a contextualização 

do meio escolar em que decorreu o presente estudo (1.1.), a caracterização das turmas 

envolvidas no contexto das observações iniciais (1.2., 1.2.1., 1.2.2.) e, por último, a 

descrição do processo da observação inicial à eleição do tema do Projeto de Investigação-

Ação em ambos os grupos de estudo (1.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3). 

 

1.1 Contextualização do meio escolar: Escola E/B 2.3 de Pedrouços  

 

O Projeto de Investigação-Ação, inserido no âmbito da Iniciação à Prática Pedagógica 

no ensino de Português e de Espanhol, desenvolveu-se na Escola EB 2.3 de Pedrouços, a 

qual é dirigida ao 2.º e 3.º ciclo do Sistema de Ensino Português. A instituição pertence a 

e é sede do Agrupamento de Escolas de Pedrouços, do qual fazem parte mais cinco 

escolas.  

Desde o ano letivo 2007/2008 que a Escola EB 2.3 de Pedrouços se encontra incluída 

no programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) por ser composta 

por uma população de discentes, cujo contexto socioeconómico e educativo é sensível. 

Embora tenham existido, a partir dessa data, respostas positivas frente aos problemas de 

fracasso, abandono escolar e indisciplina, os resultados esperados afiguram-se distantes 

do desejável. Assim, as linhas orientadoras da instituição assentam nas principais 

dificuldades que afetam o sucesso educativo, em particular, na prevenção do risco de 

abandono e de insucesso escolares, no fortalecimento da relação escola-comunidade, 

através do aumento da participação dos Encarregados de Educação, e na valorização da 

escola, enquanto lugar de aprendizagens significativas, domínio do saber-ser, do saber-

estar e do saber-fazer (Agrupamento de Escolas de Pedrouços, 2018, p. 8). 

No que diz respeito à população da instituição, esta é constituída por cento e cinco 

docentes, vinte e dois assistentes operacionais, e oitocentos e cinquenta e quatro alunos. 

Salienta-se ainda sessenta e cinco discentes com necessidades de implementação de 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão do tipo seletivo e adicional 

(Agrupamento de Escolas de Pedrouços, 2018, p. 10). 
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Relativamente aos equipamentos e aos sistemas tecnológicos da escola, estes foram 

imprescindíveis para a viabilidade deste projeto. As salas de aula possuem um 

computador de secretária, para uso do professor, bem como um projetor, os quais 

funcionaram como ferramentas pedagógicas estimulantes para as atividades 

desenvolvidas. Ademais, para a concretização desta investigação, foram cruciais as salas 

de informática. Estes espaços estão equipados com computadores e têm ligação à Internet, 

o que permite aos discentes terem acesso a esta fonte de informação e meio de 

comunicação.  

 

1.2 Caracterização das turmas envolvidas no Projeto  

 

No início do ano letivo 2018-2019, no mês de outubro, observaram-se as aulas das 

orientadoras cooperantes nas turmas participantes deste Projeto de Investigação-Ação, 

especificamente, o 7.º A e o 7.º B da disciplina de Português, e o 7.º D e 9.º A da disciplina 

de Espanhol2.  

Através da observação direta dos estudantes e das informações facultadas pelas 

Professoras Titulares e pelos colegas de estágio, identificou-se o perfil geral das turmas, 

em especial, as suas preferências, relativamente aos tipos de atividades e aos recursos 

utilizados em sala de aula, e as suas fragilidades individuais e comuns.  

 

1.2.1 Turmas de Português 

1.2.1.1 Turma 7.º A 

 

A turma é constituída por vinte e um alunos, dos quais vinte têm nacionalidade 

portuguesa e um possui nacionalidade brasileira. A idade dos doze elementos femininos 

e dos nove elementos masculinos está entre os onze e os catorze anos, sendo a média 

etária de 12,14.  

No grupo, três alunos são repetentes, e uma estudante possui Síndrome de 

Asperger, estando, assim, classificada com necessidades educativas especiais (NEE)3. 

                                                             
2 Os alunos do 8.º D foram excluídos deste estudo por se encontrarem desconcentrados e irrequietos, 

principalmente, nos dias em que estavam presentes quatro estudantes repetentes. Este comportamento ditou 

o não cumprimento das atividades de escrita criativa e, por esse motivo, não foi possível analisar as suas 

redações da mesma forma que as das restantes turmas.  
3 Segundo Warnock (1978), “o conceito de Necessidades Educativas Especiais engloba não só alunos com 

deficiências, mas todos aqueles que, ao longo do seu percurso escolar possam apresentar dificuldades 

específicas de aprendizagem” (citado por Meireles-Coelho, Izquierdo & Santos, 2007, pp. 179-180). 
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Esta perturbação neurocomportamental de base genética, embora não coloque em causa 

a assimilação de conteúdos, dificulta a oralidade e o relacionamento com os colegas. 

Assim, durante as atividades em pares, alguns estudantes resistiam em trabalhar com a 

aluna, sendo que, por diversas vezes, foi necessário reestruturar o tipo de agrupamento, 

permitindo a formação de grupos de três discentes para a integrar.  

Relativamente ao comportamento da turma, a maior parte dos alunos revela uma 

postura correta na sala de aula, uma vez que realiza as atividades propostas, coloca o dedo 

no ar para intervir, e respeita as opiniões dos colegas, exceto três estudantes que 

apresentam dificuldades em manter o silêncio, perturbando a concentração dos restantes 

dos estudantes. Para além disso, esses discentes mostram uma atitude de inércia, aquando 

da concretização das atividades, as quais requerem um nível cognitivo mais elevado, 

exigindo um maior incentivo à aprendizagem por parte do docente.  

Apesar de existirem elementos indisciplinados, os quais condicionam, 

esporadicamente, o funcionamento da aula, a turma encontra-se no ranking da instituição 

como sendo a melhor turma de sétimo ano. Este posicionamento justifica-se pelas boas 

classificações que obteve ao longo do ano letivo e estas, por sua vez, devem-se à 

interiorização dos conhecimentos lecionados, à colocação de questões pertinentes, e à 

utilização de um discurso oral fluído e coerente, pelo que se observou. 

Face ao exposto, e no que diz respeito à motivação pelo português, os alunos 

gostam de ler - requisitando bastantes livros na biblioteca -, de responder a perguntas de 

interpretação, e de comunicar. No momento de produzir um texto, a maior parte dos 

estudantes revela desmotivação, proferindo que desaprecia o ato de escrever, uma vez 

que sente dificuldades na criação de ideias, as quais são imprescindíveis para uma 

construção textual rica.  

 

1.2.1.2 Turma 7.º B 

 

O grupo é composto por vinte e três alunos, dos quais vinte e dois têm 

nacionalidade portuguesa e um possui nacionalidade brasileira. A idade dos cinco 

estudantes do sexo feminino e dezoito elementos do sexo masculino varia entre os onze 

e os treze anos, sendo a média etária de 11,91. 

Na turma, quatro estudantes são repetentes, e um aluno está classificado com 

necessidades educativas especiais por ter um atraso cognitivo, condicionando o 

funcionamento mental e o desempenho de tarefas. Ademais, a sua visão é limitada, 
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inclusive com a utilização dos óculos graduados; por esse motivo, as fotocópias 

facultadas eram impressas em A3 e a correção das fichas de trabalho, no quadro, tinha de 

ser lida em voz alta ou copiada do caderno do colega de mesa.  

Para além da situação anteriormente mencionada, destaca-se um discente 

diagnosticado com dislexia e discalculia. O aluno resiste a ler, e a responder às perguntas 

oralmente por se sentir escarnecido pelos colegas de turma. Para atenuar estes momentos, 

no final da leitura em voz alta não só do estudante em questão, mas também de toda a 

turma, o reforço positivo por parte do docente era indispensável para aumentar a 

confiança e a autoestima.  

Quanto ao comportamento, embora existam alunos repetentes, os quais perturbam 

o funcionamento da aula, e a concentração dos colegas, no geral, a turma revela uma 

postura idónea na sala de aula, uma vez que elabora os exercícios propostos com 

entusiasmo e participa ativamente nas atividades, com questões pertinentes.  

Assim como a turma do 7.º A, esta posiciona-se no ranking da instituição como 

sendo a segunda melhor turma de sétimo ano. Os estudantes apresentam apetência pelo 

português, na medida em que gostam de ler, e de responder a perguntas de interpretação, 

e a exercícios gramaticais. No entanto, no momento em que é solicitado ao grupo a 

elaboração de um texto, este tende a resistir por não conseguir reunir e selecionar ideias.  

 

1.2.2 Turmas de Espanhol  

1.2.2.1 Turma 7.º D 

 

A turma é constituída por dezanove discentes, dos quais dezoito têm nacionalidade 

portuguesa e um possui nacionalidade inglesa. A idade dos sete elementos femininos e 

doze elementos masculinos varia entre os onze e os dezassete anos, sendo a média etária 

de 13.  

No grupo, dez estudantes são repetentes e três alunos estão classificados com 

necessidades educativas especiais, devido a um atraso cognitivo, o que dificulta a 

interiorização de conteúdos e o cumprimento de tarefas. 

 No que diz respeito ao comportamento da turma, a maioria dos estudantes 

apresenta uma postura desadequada, sentindo dificuldade em manter o silêncio. Para 

dissipar este aspeto, por um lado, considerou-se pertinente a reunião de estratégias, por 

exemplo, a utilização do quadro para escrever uma mensagem na qual constava uma 

consequência. Por outro, a planificação de atividades atrativas e dinâmicas como a 
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descoberta de objetos cobertos com papel de alumínio, através dos cinco sentidos, ou a 

aprendizagem de conteúdos léxico-gramaticais, a partir de sopa de letras e/ou de 

crucigramas.  

 Pelas observações realizadas ao longo do ano letivo, constatou-se que o 

comportamento inapropriado dos estudantes era consequência da falta de motivação que 

nutriam pela escola, e que se repercutia no saber-estar dentro da sala de aula. Como tal, 

relativamente à aprendizagem da turma, esta é, em certa medida, deficitária, uma vez que 

para a interiorização de conteúdos são necessários o silêncio e a concentração.  

As principais dificuldades dos alunos são a utilização da língua estrangeira, a 

assimilação de aspetos gramaticais, como a conjugação dos tempos e modos verbais, e a 

redação de breves frases e/ou textos em Espanhol. O último problema mencionado é o 

que mais se evidencia, porque, em todas as aulas, são planificadas breves atividades de 

expressão escrita, as quais exigem um nível cognitivo elevado por serem necessárias 

competências como a ativação do raciocínio, a exteriorização de conhecimento, a seleção 

de ideias, e a atenção à coerência e à coesão textuais. Perante estas complexidades, os 

discentes tendem a resistir a estes momentos, através da não realização das atividades, e 

do não cumprimento das regras da sala de aula.   

 

1.2.2.2 Turma 9.º A 

 

A turma é constituída por vinte e dois alunos, dos quais vinte e um têm 

nacionalidade portuguesa e um possui nacionalidade chinesa. A idade dos doze elementos 

femininos e dez elementos masculinos varia entre os treze e os catorze anos, sendo a 

média etária de 13,64.  

No grupo, existe um aluno classificado com necessidades educativas especiais 

devido a um atraso cognitivo, dificultando-lhe o funcionamento mental e o desempenho 

de tarefas. 

Relativamente ao comportamento da turma, esta apresenta uma postura correta na 

sala de aula, porque realiza as atividades propostas, coloca o dedo no ar para intervir, 

utiliza a língua estrangeira, e participa com questões e com comentários pertinentes. A 

partir destes comportamentos, deduz-se que os estudantes apreciam atividades, as quais 

possibilitam a expressão e interação orais como a leitura em voz alta de textos, e a 

realização de debates.  
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Apesar de os discentes mostrarem apetência pela disciplina de Espanhol, no 

momento de produzir um texto, a maior parte revela desmotivação, proferindo que 

desaprecia o ato de escrever por não conseguir reunir um conjunto de ideias, por os temas 

das atividades não lhe suscitarem interesse, e por ter consciência de que os seus textos 

são lidos e corrigidos apenas pelo docente, enquanto elemento de avaliação.  

 

1.3 Da observação inicial à eleição do tema da Investigação-Ação  

 

Após a análise das informações facultadas pelas orientadoras cooperantes acerca das 

principais dificuldades dos estudantes, constatou-se que a destreza mais deficitária era a 

escrita. Assim, avançou-se para a observação às turmas participantes neste projeto, tendo 

em conta este aspeto.  

Para registar todos os acontecimentos da aula de tal forma que pudessem ser estudados 

e interpretados posteriormente, tomaram-se notas, as quais permitiram identificar o 

obstáculo comum aos discentes de Português e aos de Espanhol, especificamente, a 

ausência de criatividade e de motivação, nas atividades de expressão escrita. 

Identificada a fragilidade, considerou-se imprescindível corroborar se o 

desenvolvimento da criatividade e o uso das tecnologias na sala de aula como fonte de 

motivação para as atividades de expressão escrita constam do Programa e Metas 

Curriculares de Português para o Ensino Básico (2015), e do Programa de Espanhol 

(1997) como capacidades a adquirir e a desenvolver nos alunos.  

O Programa e Metas Curriculares de Português para o Ensino Básico expõe a 

importância de os discentes “[produzirem] textos (..) críticos, pessoais e criativos” 

(Buescu, Morais, Rocha & Magalhães, 2015, p. 5) e “[usarem] fluente[mente] a língua, 

(…) utilizando de forma oportuna os recursos tecnológicos” (Buescu, Morais, Rocha & 

Magalhães, 2015, p. 5); no entanto, não assinala o uso das TIC como fonte de motivação 

para as atividades de escrita4.  

O Programa de Espanhol aponta a pertinência do desenvolvimento da criatividade, 

aludindo à necessidade de se “promover a estruturação da personalidade do aluno pelo 

continuado estímulo ao desenvolvimento da autoconfiança, do espírito de iniciativa, do 

                                                             
4 O documento Aprendizagens Essenciais referente ao 7.º ano de escolaridade, de forma implícita, também 

alude à necessidade do desenvolvimento da criatividade e da utilização das TIC. Porém, não referencia o 

uso dos aparelhos tecnológicos como fonte de motivação para as atividades de escrita (Ministério da 

Educação, 2018, pp. 6-10).  
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sentido crítico, da criatividade, do sentido da responsabilidade, da autonomia” (Ministério 

da Educação, 1997, p. 7). Ademais, o documento orientador preconiza que os docentes 

tenham em consideração o empenho e o interesse dos estudantes: “Torna-se pois 

necessário que a avaliação que se processa no quotidiano lectivo, por meio da observação 

directa, incida sobre: [o] interesse e empenhamento demostrados pelo aluno na realização 

dos trabalhos” (Ministério da Educação, 1997, p. 34). Não obstante, não há qualquer 

referência acerca da importância das tecnologias como estratégia de motivação5, tal como 

ocorre no Programa e Metas Curriculares de Português para o Ensino Básico.  

Para além dos documentos supracitados, importa ainda salientar o Quadro Europeu 

Comum de Referência (QECR) (2001), o qual: 

 

(…) fornece uma base comum para a elaboração de programas de línguas, linhas de 

orientação curriculares, exames, manuais, etc., na Europa. Descreve exaustivamente 

aquilo que os aprendentes de uma língua têm de aprender para serem capazes de 

comunicar nessa língua e quais os conhecimentos e capacidades que têm de 

desenvolver para serem eficazes na sua actuação. A descrição abrange também o 

contexto cultural dessa mesma língua. O QECR define, ainda, os níveis de 

proficiência que permitem medir os progressos dos aprendentes em todas as etapas da 

aprendizagem e ao longo da vida (Conselho da Europa, 2001, p. 19).  

 

De acordo com o QECR, os “usos artísticos e criativos da língua são tão importantes 

por si mesmos como do ponto de vista educativo” (Conselho da Europa, 2001, p. 88). 

Assim, o documento fornece uma escala de exemplos para a escrita criativa (ver figura 

1), a qual define objetivos, apresentando os diferentes níveis de proficiência que permitem 

medir o progresso dos estudantes.  

                                                             
5 O documento Aprendizagens Essenciais referente aos 7.º e 9.º anos de escolaridade, implicitamente, 

destaca a importância do desenvolvimento da criatividade e do uso das TIC, não referenciando os aparelhos 

tecnológicos como fonte de motivação para as atividades de escrita (Ministério da Educação, 2018, p. 11). 
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Ademais de o QECR evidenciar a importância do desenvolvimento da criatividade na 

expressão escrita, também defende o uso das tecnologias na instituição escolar: 

 

Fizessem o necessário para conseguir pôr em prática um sistema europeu eficaz de 

troca de informação, englobando todos os aspectos da aprendizagem e ensino das 

línguas vivas e de pesquisa neste domínio e fazendo uso pleno das novas tecnologias 

da informação (Conselho da Europa, 2001, p. 21). 

 

Figura 1- Escala de Escrita Criativa (Alves, 2001, p. 97) 
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Embora o QECR não referencie as TIC como uma estratégia de motivação para as 

atividades de expressão escrita, enfatiza a necessidade de os discentes se encontrarem 

entusiasmados para concretizarem de forma positiva as atividades:  

 

É provável que a execução de uma tarefa tenha mais sucesso se o aprendente estiver 

muito empenhado. Um nível elevado de motivação intrínseca para realizar uma tarefa 

– em virtude do interesse pela mesma, pela sua pertinência, por exemplo, para as 

necessidades reais ou para a execução de uma outra tarefa aparentada 

(interdependência das tarefas) – promoverá um maior envolvimento por parte do 

aprendente; a motivação extrínseca pode também desempenhar um papel importante, 

por exemplo, quando existirem pressões externas para completar a tarefa com êxito 

(por ex.: receber elogios ou não “perdera face”, ou ainda por razões de competição) 

(Conselho da Europa, 2001, pp. 222 – 223). 

 

Face ao exposto, os documentos supracitados aludem à necessidade de os alunos 

desenvolverem a sua criatividade, de se encontrarem entusiasmados, e de utilizarem as 

tecnologias na sala de aula. Contudo, constata-se que há um longo caminho a percorrer 

no sentido de se atribuir uma maior relevância a estas competências, as quais são cruciais 

para a formação de um jovem do século XXI, tal como aponta o Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória. 

O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (2017), um documento mais 

recente do que os anteriores, e de referência para a organização de todo o sistema 

educativo, destaca a importância de todos “os jovens serem encorajados, nas atividades 

escolares, a desenvolver e a pôr em prática” (Martins, 2017, p. 17) a criatividade, a 

reflexão e a inovação: “Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, 

crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações” (Martins, 2017, p. 17). Para além 

disso, apresenta um conjunto de competências importantes a adquirir, das quais se 

salientam a “Informação e comunicação” e o “Pensamento crítico e o pensamento 

criativo” (ver figura 2).  
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As competências na área da “Informação e comunicação” remetem para a necessidade 

de os alunos serem capazes de “colaborar em diferentes contextos comunicativos, de 

forma adequada e segura, utilizando diferentes tipos de ferramentas (analógicas e 

digitais), com base nas regras de conduta próprias de cada ambiente” (Martins, 2017, p. 

22), não referenciando a utilização das tecnologias, enquanto fonte de motivação para as 

atividades de expressão escrita. 

 Já as competências na área “Pensamento crítico e pensamento criativo” apontam para 

a pertinência de os discentes serem capazes de desenvolver a criatividade, isto é, de “gerar 

e aplicar novas ideias em contextos específicos, abordando as situações a partir de 

diferentes perspetivas, identificando soluções alternativas e estabelecendo novos 

cenários” (Martins, 2017, p. 24).  

Face ao exposto, e comparando os documentos supracitados, estes destacam a 

necessidade de desenvolver a criatividade, e a utilidade das Tecnologias de Informação e 

Figura 2 Áreas de competências (Martins, 2017, p. 20) 
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Comunicação (TIC), na escola, uma vez que a sociedade exige uma educação voltada 

para o mundo atual. Porém, não referencia o uso dos aparelhos tecnológicos como fonte 

de motivação para as atividades de expressão escrita. 

Conferida a pertinência do desenvolvimento da criatividade, da motivação e da 

utilização das TIC, nos documentos orientadores, e de referência, no ciclo zero, para cada 

turma, construiu-se uma folha de observação aula/registo pós-aula, a qual engloba os 

seguintes parâmetros: “Descrição da atividade de escrita criativa”, “Questões abertas ”, 

“Reações dos alunos, antes e durante a atividade” e “Resultado final da atividade (ideias 

realistas ou criativas) " (ver anexo 1). A finalidade deste instrumento era recolher dados 

concretos acerca da predisposição dos estudantes para as atividades de escrita criativa, 

através das suas reações verbais e não-verbais, e das ideias realistas e/ou criativas que 

selecionavam para o seu texto. 

Para além da elaboração da folha de observação, produziu-se um questionário, cujo 

objetivo era reunir informações sobre a viabilidade do tema deste Projeto de Investigação-

Ação. Assim, pretendia-se conhecer se os estudantes têm acesso ao computador e à 

internet, em casa – já que o contexto educativo em estudo é débil. Também, averiguar se 

os elementos da turma se consideram criativos, se seguem e/ou têm blogues, e o que 

pensam acerca da conceção de uma ferramenta digital como fonte de motivação para as 

atividades de expressão escrita, da qual constem as suas composições (ver anexo 6). 

Relativamente à forma de tratamento de dados do questionário, o qual contém oito 

perguntas de resposta fechada, procedeu-se à contagem da frequência e respetiva 

percentagem. 

Conhecida a forma como se atuou até à identificação do tema deste projeto, e 

mencionados os métodos de recolha e de tratamento de dados, apresenta-se a descrição 

de todo o processo de investigação, e a divulgação dos resultados obtidos em ambas as 

turmas. 

 

1.3.1 As turmas de Português  

1.3.1.1 Turma 7.º A 

 

Após a identificação do tema do Projeto de Investigação-Ação, na fase de 

observação sistemática participante e individual, a qual se desenvolveu durante a aula 

zero, no dia oito de novembro de dois mil e dezoito, colocou-se em prática a primeira 
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atividade de escrita criativa. A aula consistia na revisão de conteúdos gramaticais, a partir 

da entrevista intitulada: “O filósofo que viveu 11 anos com um lobo”, da revista Visão.  

No momento de pré-leitura, antes de se dar a conhecer o título e o conteúdo do 

texto não-literário, apresentou-se a imagem de um homem junto a um lobo. 

Seguidamente, proferiram-se algumas perguntas abertas com o propósito de auxiliar os 

alunos na construção de ideias: O lobo é um animal doméstico?, O felino pode atacar o 

homem ou o contrário? e O ser humano pode ter sido um lobo numa outra vida e, por 

essa razão, aparenta ter uma relação próxima com o animal? 

Depois de enunciado o conjunto de questões supracitado, solicitou-se aos 

estudantes a atribuição de um título original à fotografia, por escrito. Nesse momento, 

alguns elementos da turma requereram que a atividade fosse realizada oralmente, o que 

comprova a sua resistência face ao ato de escrever.  

O resultado final da atividade foi o esperado, na medida em que os títulos 

atribuídos à imagem não foram criativos, como se pode corroborar com os seguintes 

exemplos: “O lobo em vias de extinção” e “O lobo e o homem”. Face a estes dados, 

constatou-se que, apesar de ter existido um espaço de construção de ideias, os discentes 

não ativaram a sua criatividade, provavelmente, por ainda não estarem predispostos a 

exteriorizá-la e a desenvolvê-la (ver anexo 2).  

Fundamentada a necessidade de se promover nestes estudantes a criatividade, e a 

motivação, relativamente às atividades de expressão escrita, na aula seguinte, no dia nove 

de novembro de dois mil e dezoito, responderam a um questionário (ver anexo 6), cujos 

resultados se encontram no gráfico 1. O eixo vertical fornece informações sobre a 

percentagem de alunos que assinalaram a opção “sim” ou “não”, e a linha horizontal 

indica o número da pergunta de categoria, bem como as respetivas opções de resposta: 

afirmativo, a verde, e negativo, a laranja. A distribuição da amostra é de vinte e um alunos.  
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Face à informação presente no gráfico 1, verifica-se que à pergunta 1.1 (Tens 

computador em casa?), 95% dos estudantes mencionaram que possuem o aparelho 

tecnológico e, apenas, 5% do grupo referiu que não. Os elementos que responderam 

afirmativamente à primeira pergunta, também declararam que o computador tem acesso 

à internet.  

Em relação à pergunta 1.3 (Costumas seguir blogues?), 37% dos discentes 

assinalaram que acompanham plataformas digitais, e 63% da turma revelou não ter esse 

hábito, e à questão 1.4 (Tens um blogue?), 100% do grupo referiu não possuir um espaço 

digital. 

Referente à pergunta 1.5 (Gostas de escrever?), 35% dos alunos mencionaram 

apreciar o ato da escrita, e 65% da turma referiu que não, à questão 1.6 (És criativo?), 

mais de metade dos estudantes, 60%, respondeu não ser criativo, e 40% do grupo 

considera ter essa competência.  

À pergunta 1.7 (Acreditas que se os textos que produzisses, na sala de aula, fossem 

publicados num blogue, a tua motivação aumentaria significativamente?), a maioria da 

turma, 78%, admitiu que, se as suas composições estivessem numa plataforma digital, o 

seu empenho cresceria, e 22% dos estudantes não têm a mesma opinião.  

Por último, à questão 1.8 (Na eventualidade de existir um blogue da turma sobre 

a escrita criativa, convidarias os teus amigos e familiares a participarem, ativamente, 

com comentários aos textos?), 75% dos discentes responderam que convidariam outras 

pessoas a expressarem opiniões na plataforma digital e 25% dos estudantes referiram que 

não. 

Revelados os dados do questionário da turma 7.º A, confirma-se o que foi 

diagnosticado na fase inicial de observação. Mais de metade dos discentes não se 
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considera criativo e não aprecia o ato de escrever. Ademais, constata-se que a criação de 

um blogue, do qual constassem as redações dos alunos, aumentaria o seu nível de 

motivação pelas atividades de expressão escrita.  

 

1.3.1.2 Turma 7.º B 

 

Tendo como propósito recolher dados sobre a predisposição dos alunos para as 

atividades de escrita criativa, observou-se a aula do dia catorze de novembro de dois mil 

e dezoito, a qual foi lecionada pela Professora Titular6. 

Depois da leitura e da análise do roteiro: “Aroura Geopark: Um território a descobrir”, 

um desdobrável editado pelo Arouca Geopark, os estudantes observaram uma fotografia, 

a qual continha uma cascata e rochas com musgo, e descreveram-na de forma criativa.  

Antes da realização da atividade supracitada, foram colocadas questões abertas para 

que os alunos construíssem ideias: Será que a cascata fala como os seres humanos?, 

Existirá algo a viver na água? e Será que as rochas se movem?  

Ademais da enunciação das perguntas anteriormente mencionadas, considera-se que 

teria sido vantajoso o fornecimento de um exemplo para que as respostas não tivessem 

sido tão desviantes do que se pretendia, e tão diretas relativamente à imagem: “Vejo uma 

cascata, musgo e rochas” e “Observo na imagem uma rocha gigante, da qual sai uma 

corrente de água muito forte” (ver anexo 3). 

A concretização desta atividade de escrita criativa permitiu a comprovação da 

necessidade de desenvolver nestes estudantes a criatividade. Assim, no mesmo dia, os 

discentes responderam a um questionário (ver anexo 6), cujos resultados se encontram no 

gráfico 2. O eixo vertical fornece informações sobre a percentagem de alunos que 

assinalaram a opção “sim” ou “não”, e a linha horizontal indica o número da pergunta de 

categoria, bem como as respetivas opções de resposta: afirmativo, a verde, e negativo, a 

laranja. A distribuição da amostra é de vinte e três discentes.   

                                                             
6 Não tendo sido lecionada uma aula zero à turma 7.º B, observou-se uma aula da Professora Titular.  
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Como se verifica no gráfico 2, à pergunta 1.1 (Tens computador em casa?), 91% dos 

estudantes referiram que possuem o aparelho tecnológico e, apenas, 9% da turma 

mencionou que não. Os elementos que responderam afirmativamente à primeira pergunta, 

também indicaram que o computador tem acesso à internet.  

Relativamente à pergunta 1.3 (Costumas seguir blogues?), 35% dos discentes 

mencionaram que acompanham plataformas digitais e 65% do grupo revelou não ter esse 

hábito, e à questão 1.4 (Tens um blogue?), 100% da turma afirmou não possuir um espaço 

digital.  

No que diz respeito à pergunta 1.5 (Gostas de escrever?), 40% dos alunos referiram 

apreciar o ato da escrita, e 60% do grupo indicou que não, e à questão 1.6 (És criativo?), 

mais de metade dos inquiridos, 60%, revelou não ser criativo e 40% da turma acredita ter 

essa competência.  

À pergunta 1.7 (Acreditas que se os textos que produzisses, na sala de aula, fossem 

publicados num blogue, a tua motivação aumentaria significativamente?), a maioria da 

turma, 80%, admitiu que, se as suas composições estivessem numa plataforma digital, o 

seu empenho cresceria e 20% dos estudantes não têm a mesma opinião.  

Por último, à questão 1.8 (Na eventualidade de existir um blogue da turma sobre a 

escrita criativa, convidarias os teus amigos e familiares a participarem, ativamente, com 

comentários aos textos?), 62% dos discentes referiram que convidariam outras pessoas a 

expressarem opiniões na plataforma digital, e 38% do grupo respondeu que não. 

Revelados os dados do questionário da turma 7.º B, confirma-se que a maioria dos 

estudantes não se considera criativo e não aprecia o ato de escrever, e que a existência de 
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um blogue, do qual constassem as suas redações, aumentaria o seu nível de motivação 

pelas atividades de expressão escrita.  

 

1.3.2 As turmas de Espanhol  

1.3.2.1 Turma 7.º D 

 

Para recolher informações sobre a predisposição dos alunos para as atividades de 

escrita criativa, observou-se a aula dia oito de novembro de dois mil e dezoito, a qual foi 

lecionada pela Professora Titular7. 

Depois de os discentes apresentarem os seus dados biográficos à turma em língua 

estrangeira, criaram a identidade de uma pessoa irreal. Antes da concretização da 

atividade, proferiu-se um conjunto de perguntas para que os discentes construíssem 

ideias: ¿Cómo sería físicamente esa persona, si fuese hechicera?, ¿Cuál sería su poder 

mágico? e ¿Cuáles serían sus cualidades y sus defectos? 

Concluído o trabalho, por um lado, pelas reações observadas e registadas, constatou-

se que os alunos não estavam empenhados, solicitando a elaboração do exercício em voz 

alta. Por outro, averiguou-se que os estudantes não ativaram a sua criatividade, 

provavelmente, por ainda não estarem predispostos para a mesma, tal como se pode 

comprovar com os seguintes exemplos: “Sería mi madre, alta y guapa, porque tengo 

orgullo”, “Probablemente, sería el Hombre-Araña, el protector de la humanidad” e “Sería 

una persona que tiene mucho dinero para viajar” 

No dia da realização da atividade de escrita criativa, a turma respondeu a um 

questionário (ver anexo 6), cujos resultados se encontram no gráfico 3. O eixo vertical 

fornece informações sobre a percentagem de alunos que assinalaram a opção “sim” ou 

“não”, e a linha horizontal indica o número da pergunta de categoria, bem como as 

respetivas opções de resposta: afirmativo, a verde, e negativo, a laranja. A distribuição da 

amostra é de dezanove discentes.   

                                                             
7 Não tendo sido lecionada uma aula zero à turma 7.º D, observou-se uma aula da Professora Titular. 
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Face à informação presente no gráfico 3, verifica-se que à pergunta 1.1 (Tens 

computador em casa?), 84% dos estudantes mencionaram que possuem o aparelho 

tecnológico e, apenas, 16% do grupo assinalou que não. Os alunos que responderam 

afirmativamente à primeira pergunta, também mencionaram que o computador tem 

acesso à internet.  

Referente à pergunta 1.3 (Costumas seguir blogues?), 5% dos discentes referiram que 

acompanham plataformas digitais, e 95% da turma indicou que não tem esse hábito, e à 

questão 1.4 (Tens um blogue?), 100% do grupo afirmou não possuir um espaço digital.  

À questão 1.5 (Gostas de escrever?), 25% dos alunos indicaram apreciar o ato da 

escrita, e 75% do grupo respondeu que desaprecia escrever, à pergunta 1.6 (És criativo?), 

mais de metade da turma, 60%, mencionou que não se considera criativo, e 40% dos 

discentes referiram que têm essa competência.  

Relativamente à pergunta 1.7 (Acreditas que se os textos que produzisses, na sala de 

aula, fossem publicados num blogue, a tua motivação aumentaria significativamente?), 

70% dos alunos assinalaram que, se as suas composições estivessem numa plataforma 

digital, o seu empenho cresceria, e 30% dos estudantes não têm a mesma opinião.  

Por último, à questão 1.8 (Na eventualidade de existir um blogue da turma sobre a 

escrita criativa, convidarias os teus amigos e familiares a participarem, ativamente, com 

comentários aos textos?), 45% do grupo revelou que convidaria outras pessoas a 

expressarem opiniões na plataforma digital e 55% dos alunos mencionaram que não.  

Apresentados os resultados do questionário da turma 7.º D, corrobora-se que grande 

parte dos discentes não se considera criativo e não aprecia o ato de escrever, e que a 

construção de um blogue, do qual constassem as suas redações, aumentaria o seu nível de 

motivação pelas atividades de expressão escrita. 
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1.3.2.2 Turma 9.º A 

 

Adotando o mesmo procedimento que nas turmas anteriores, e com a finalidade 

de recolher dados concretos sobre a predisposição dos alunos para as atividades de escrita 

criativa, observou-se a aula do dia vinte e um de novembro de dois mil e dezoito, a qual 

foi lecionada pela Professora Titular8. 

Para iniciar uma nova temática, intitulada “En cartelera”, solicitou-se aos 

estudantes que imaginassem ser um super-herói (podiam criar um), e que elegessem um 

título original para o filme acerca da sua vida.  

Apresentada a atividade de escrita criativa, e objetivando orientar o pensamento 

dos discentes, proferiram-se algumas questões: Si fueseis héroes, ¿cuál sería vuestro 

poder mágico?, ¿Cómo sería vuestro aspecto físico? e ¿A quién salvaríais?  

O resultado final da atividade não foi surpreendente, na medida em que os títulos 

atribuídos não foram criativos, como se pode corroborar com os seguintes exemplos: “El 

Hombre-Araña” e “El héroe de los animales”. No entanto, houve duas respostas que 

foram positivas: “El Batman azul-cielo, el salvador de los niños” e “El perro gigante: 

destructor de la injusticia”, o que pode significar, por um lado, que as perguntas 

enunciadas pela docente foram pertinentes para a construção de ideias. Por outro, que 

alguns elementos da turma, quando lhes é solicitado, conseguem ativar a sua criatividade, 

provavelmente, por estarem predispostos para a mesma.  

No dia seguinte, a turma respondeu a um questionário (ver anexo 6), cujos 

resultados se encontram no gráfico 4. O eixo vertical fornece informações sobre a 

percentagem de alunos que assinalaram a opção “sim” ou “não”, e a linha horizontal 

indica o número da pergunta de categoria, bem como as respetivas opções de resposta: 

afirmativo, a verde, e negativo, a laranja. A distribuição da amostra é de vinte e dois 

discentes.  

                                                             
8 Não tendo sido lecionada uma aula zero à turma 9.º A, observou-se uma aula da Professora Titular. 
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Como se confirma no gráfico 4, à pergunta 1.1 (Tens computador em casa?), 95% 

dos estudantes indicaram que possuem o aparelho tecnológico e, apenas, 5% da turma 

referiu que não. Os alunos que responderam afirmativamente à primeira pergunta, 

também mencionaram que o computador tem acesso à internet.  

À pergunta 1.3 (Costumas seguir blogues?), 25% dos discentes referiram que 

acompanham plataformas digitais e 75% do grupo revelou não ter esse hábito, e à questão 

1.4 (Tens um blogue?), 4% dos estudantes afirmaram possuir um espaço digital e 96% do 

grupo mencionou não ter.  

Referente à pergunta 1.5 (Gostas de escrever?), 40% dos estudantes responderam 

que apreciam o ato da escrita, e 60% da turma referiu que desaprecia, e à questão 1.6 (És 

criativo?), cerca de metade dos discentes, 45%, mencionou ser criativo, e 55% do grupo 

afirmou não ter essa competência.  

No que concerne à pergunta 1.7 (Acreditas que se os textos que produzisse, na 

sala de aula, fossem publicados num blogue, a tua motivação aumentaria 

significativamente?), a maioria da turma, 75%, indicou que, se as suas redações se 

encontrassem numa plataforma digital, o seu empenho cresceria e 25% dos discentes 

assinalaram que não.  

Por último, à pergunta 1.8 (Na eventualidade de existir um blogue da turma sobre 

a escrita criativa, convidarias os teus amigos e familiares a participarem, ativamente, 

com comentários aos textos?), 53% do grupo afirmou que convidaria outras pessoas a 

expressarem opiniões na plataforma digital e 47% dos estudantes mencionaram que não.  

Divulgados os dados do questionário da turma 9.º A, confirma-se que a maioria dos 

estudantes não se considera criativo e não aprecia o ato de escrever. Assim, para tentar 

combater a resistência face à escrita, a construção de um blogue, do qual constassem as 
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redações do grupo, possivelmente, aumentaria o seu nível de motivação pelas atividades 

de expressão escrita.  

 

1.3.3 Discussão dos resultados e pertinência do questionário  

 

Apresentado o procedimento que possibilitou a identificação do problema comum às 

turmas participantes neste estudo, e revelados os dados dos questionários, conclui-se que 

a maior parte dos estudantes possui computador com acesso à internet, provavelmente, 

devido às vantagens deste aparelho tecnológico, e desta fonte de informação rica. Para 

além disso, corrobora-se que a maioria dos discentes apresenta ter dificuldades em 

construir ideias criativas para enriquecer as suas produções textuais, e revela uma certa 

desmotivação face às atividades de expressão escrita, a qual se dissiparia com a conceção 

de uma plataforma, da qual constassem os seus trabalhos. Ainda se destaca que alguns 

alunos não mostrariam o blogue aos pais e aos amigos, talvez, devido à timidez própria 

da adolescência. 

Apesar de se considerar que o questionário permitiu obter informações importantes 

para a concretização deste Projeto de Investigação-Ação, constatam-se algumas 

fragilidades. Assim, reconhece-se que se deveria ter perguntado aos alunos que não 

possuem computador, se têm telemóvel, com a finalidade de suprimir essa falta. Também, 

questionar os tipos de blogues que os estudantes seguem para que se conhecessem os seus 

gostos e os seus interesses para, por exemplo, se elaborar temas de atividades de 

expressão escrita motivadoras. Por último, compreender o motivo pelo qual os discentes 

não se sentem criativos e por que consideram que o blogue seria uma fonte de motivação 

para o ato de escrever.  
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Capítulo 2: A Escrita Criativa na sala de aula  
 

Identificado o problema comum às turmas participantes no Projeto de 

Investigação-Ação, procedeu-se à revisão da literatura com a finalidade de que esta 

contribuísse para providenciar as respostas às questões que emergiram na fase de 

observação, e apresentasse uma estratégia de intervenção viável para tentar dissipar a 

dificuldade. Assim, neste capítulo, são abordados três temas, especificamente, as 

definições de expressão escrita, de criatividade e de escrita criativa (2.1), a importância 

do desenvolvimento da criatividade na sociedade e na educação (2.2), e a relevância que 

para o seu desenvolvimento têm as perguntas abertas, por parte do professor, antes e 

durante a realização das atividades de escrita criativa (2.3). 

 

2.1 As definições de expressão escrita, de criatividade, e de escrita criativa 

2.1.1 A definição de expressão escrita 

 

“Aprende-se a escrever, escrevendo.” 

Jean François Halté  

 

O Dicionário da Língua Portuguesa (1997), da Porto Editora, define expressão 

como um “acto ou efeito de exprimir; gesto; carácter; animação; essência de um 

sentimento; (…); comunicação” (p. 619). 

No que diz respeito ao significado de escrever e de escrita, constata-se que este 

se revela algo vasto: “representação por meios de caracteres gráficos” e “aquilo que se 

escreve; arte de escrever; caligrafia”, respetivamente (Dicionário da Língua Portuguesa, 

1997, p. 571). Ora, sobre este mesmo assunto, Byrne (1988) afirma que: “writing is 

clearly much more than the production of graphic symbols, just as speech is more than 

production of sounds” (p. 27). 

Atendendo ao que foi mencionado anteriormente, e associando os termos 

expressão e escrita, verifica-se, por um lado, que a expressão escrita implica a 

transformação de ideias, de pensamentos e de opiniões (expressão) em linguagem visível 

(escrita). Por outro, que pode a produção dessas conceções também ocorrer por meio da 

escrita, às vezes, no próprio ato de escrever. Com efeito, é ao escrever que, com 

frequência, se gera ideias novas. 
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Brevemente apresentados os conceitos de expressão e de escrita, prossegue-se 

para uma análise mais detalhada dos mesmos. Segundo Martlew (1983), o ato de escrever 

decorre da constante interação entre as dimensões cognitiva e comunicativa:  

 

Um conjunto de dados referentes ao tema do texto e ao seu objectivo, armazenados 

na memória ou adquiridos através de consultas a fontes externas, permite a 

formulação de planos, genéricos e pontuais, que dão origem a uma expressão 

linguística depois traduzida na escrita (citado por Carvalho, 1999, p. 54).  

 

Durante o processo de escrita, para Martlew (1983), o escrevente “aplica um 

conjunto de procedimentos de natureza cognitiva: reconhece, selecciona, compara, 

organiza, revê, procurando atingir determinados objectivos, condicionados por fatores 

como o tempo, o leitor, o tipo de discurso, etc” (citado por Carvalho, 1999, p. 54).  

Face ao exposto, conclui-se que escrever é uma atividade extremamente dinâmica 

e complexa, uma vez que é imprescindível dominar um código linguístico, mobilizar 

vários conhecimentos, particularmente a capacidade de selecionar e de combinar 

expressões linguísticas, organizando-as de forma a construir uma representação do 

conhecimento correspondente aos conteúdos que se quer expressar (Barbeiro & Pereira, 

2007, p. 15). Ademais, a expressão escrita implica a consideração de fatores como a 

coerência e a coesão, o género textual, e o contexto em que este se insere, tal como afirma 

Reis (2011): 

 

O ato de escrever é complexo [, uma vez que] que envolve simultaneamente 

diferentes capacidades e o desenvolvimento de competências específicas. Impõe 

formular uma ideia, selecionar vocábulos, escrevê-los e organizá-los numa 

estrutura, segundo normas, de modo a transmitir uma mensagem coerente num 

determinado contexto comunicativo, evidenciando os aspetos criativos e formais 

de uso da língua (p. 105). 

 

Como tal, a expressão escrita pode ser perspetivada como uma tarefa de resolução 

de problemas, na medida em que os obstáculos que a atividade apresenta podem não estar 

imediatamente definidos (Carvalho, 1999, p. 54). Por esse motivo, é necessário refletir e 

colocar em prática todas as destrezas para encontrar uma solução com a finalidade de 

resolver a dificuldade. Assim, sempre que alguém tem de escrever, fá-lo para preencher 
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uma necessidade (sua ou alheia), ou seja, para ultrapassar um obstáculo, ainda que esse 

seja apenas o cumprimento de instruções de escrita de âmbito escolar, em sala de aula ou 

numa prova de exame. 

Após a tentativa de definir expressão escrita e de a integrar na perspetiva mais 

global da resolução de problemas, importa salientar que o seu conceito sofreu uma 

significativa evolução a partir da década de setenta (Carvalho, 1999, p. 53). Este surge 

como uma nova análise “que se caracteriza, sobretudo, pelo deslocamento do foco de 

atenção que deixa de ser o produto final e as suas características para passar a ser o acto 

de escrita em si mesmo, isto é, o processo de construção do texto” (Carvalho, 1999, p. 

53).  

Face ao exposto, Hayes e Flower apresentam um modelo, o qual mostra a escrita 

não como um fim, mas sim como um meio (ver figura 3).  

De acordo com o esquema de Hayes e Flower, o processo de escrita envolve três 

operações interativas: a planificação, a textualização e a revisão. Segundo Pereira (2000), 

a planificação “é uma representação interna dos conhecimentos que têm de ser 

mobilizados para a escrita (…) Esta representação abstracta divide-se em três 

subprocessos: concepção de ideias, organização das ideias e definição dos objectivos da 

escrita” (p. 57). Com a finalidade de dar forma a estas ideias, prossegue-se para a próxima 

etapa: a textualização, a qual corresponde “ao momento em que o escrevente começa a 

Figura 3- Modelo de Hayes e Flower (Pereira, 2000, p. 60) 
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redigir o seu primeiro rascunho” (Pereira, 2000, p. 57). “As operações de revisão integram 

a avaliação e a eventual correcção do texto” (Pereira, 2000, p. 57). Nesta fase, tomam-

se decisões referentes a eventuais modificações a fazer: substituem-se, inserem-se, 

reorganizam-se ou eliminam-se constituintes. 

Apesar de se atribuir uma extrema importância ao processo de escrita, nesta 

investigação, decidiu-se não trabalhar este aspeto na sua totalidade, porque a exigência 

do mesmo poderia colocar em causa o cumprimento dos objetivos estipulados. No 

entanto, prestou-se sobretudo atenção à primeira fase do processo de escrita, 

especificamente, à planificação como um momento de conceção de ideias, uma vez que 

os discentes participantes neste projeto sentem dificuldades na construção de 

pensamentos e de opiniões.  

A primeira fase do processo de escrita, de certo modo, pode incidir nas atividades 

de pré-escrita, as quais também se afiguram pertinentes para a construção de ideias. Como 

afirma Santos (1994): 

 

Esta primeira fase caracteriza-se por um conjunto de actividades orais/escritas 

tendentes a forjar o “conhecimento do mundo” prévio (e necessário) à prática 

escrita da língua ou a reactivar elementos da “enciclopédia” do aprendente – da 

sua memória a longo prazo – relativos ao tópico sobre o qual há-de escrever (p. 

137). 

 

Assim, tanto a planificação como as atividades de pré-escrita, antes da redação de 

um texto, são essenciais, na medida em que permitem aos alunos construir um conjunto 

de pensamentos para que, posteriormente, consigam concretizar de forma positiva o 

exercício. Esses momentos podem ser de vários tipos, como aponta Santos (1994): a 

transmissão direta de informação aos aprendentes; a pesquisa de informação pelos 

aprendentes de textos transcritos ou da utilização de fontes orais; a visualização, pelos 

aprendentes, de filmes ou de fotografias e, por último, a construção interativa, no grupo-

classe, de discursos que representem experiências pessoais, impressões, memórias (p. 

138). 

 Salienta-se a última microestratégia de ensino apresentada por Santos, uma vez 

que vai ao encontro dos objetivos deste Projeto de Investigação-Ação, em particular, 

defender a pertinência da colocação de perguntas por parte do professor, antes e durante 

a realização das atividades de escrita, para promover a criatividade e a conceção de ideias.  
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2.1.2 A definição de criatividade 

 

“Si definir es rodear un campo de ideas 

con una valla de palabras, creatividad 

sería como un océano de ideas desbordado 

por un continente de palabras.”  

Saturnino De la Torre  

 

 Antes de se proceder à definição de criatividade, considerou-se pertinente 

apresentar a etimologia do vocábulo. Assim, a palavra provém do latim creare, que 

significa fazer, e do grego krainen, que significa realizar (Oliveira & Alencar, 2008, p. 

296).  

Embora não haja fragilidades de conhecimento face à origem da palavra 

criatividade, o mesmo não ocorre com a sua definição. Alencar (2001), Alencar e Fleith 

(2003) e Uano (2002) assinalam que não existe consenso sobre o seu significado, uma 

vez que o conceito assume um carácter multifacetado e complexo, possuindo duplicidades 

e debilidades (citado por Oliveira & Alencar, 2008, p. 296). Por esse motivo, adquire um 

leque vasto de opiniões divergentes, e sobre este assunto Caetano (2010) afirma:  

  

São inúmeras [as definições de criatividade] sem que tenha sido possível até ao 

momento uma formulação consensual e genericamente aceite neste domínio da 

investigação, facto que gera alguma confusão e perplexidade, mas que se aceita 

dada a complexidade intrínseca ao fenómeno em estudo e à consequente ausência 

de teorias estáveis e bem estruturadas sobre a matéria. Neste contexto, podemos 

aceitar o postulado de que as várias definições existentes não se excluem, mas 

antes se intersectam e combinam, como aliás seria de esperar (citado por Reis, 

2017, p. 47).  

 

Face ao exposto, as seguintes propostas de definição não se encontram 

hierarquizadas segundo a sua importância ou qualquer outro critério, e não têm 

pertinência isoladamente, mas sim complementam-se entre si. Assim, para Morais (2001), 

a criatividade pode ser considerada a partir de “um conjunto de definições representativo 

de diferentes perspetivas teóricas e diversas ênfases face à qualidade exigida na produção 

criativa” (p. 34), sendo elas: a Perspetiva Psicanalítica; a Perspetiva Humanista; a 
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Perspetiva Fatorial; a Perspetiva Associacionista; a Perspetiva Gestaltista e a Perspetiva 

da Resolução de Problemas.  

Das teorias mencionadas anteriormente, destaca-se a Perspetiva da Resolução de 

Problemas. Nesta abordagem, para Isaksen e Parnes (1985), a criatividade é “a descoberta 

de novas e significativas conexões, o uso de vários pontos e a selecção de alternativas” 

(citado por Morais, 2001, p. 34).  

Torrance (1965) apresenta uma posição semelhante à de Isaksen e Parnes, 

afirmando que o pensamento criativo permite ao ser humano sensibilizar-se perante as 

dificuldades e, assim, identificar obstáculos e encontrar soluções para os resolver:  

 

La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas (…) y 

lo lleva a identificar dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones o 

formular hipótesis, aprobar y comprobar estas hipótesis, a modificarlas si es 

necesario además de comunicar los resultados (citado por Esquivias, 2004, p. 4). 

  

Durante a resolução de problemas, o pensamento criativo implica uma sequência 

de etapas. As primeiras investigações nesse sentido foram facultadas, no final do século 

XX e no início do século XXI, por Helmholz, Poincaré e Hadamard. Mais tarde, Walls 

(s.d.) construiu um modelo de resolução criativa, o qual defende a existência de três 

etapas: a preparação; a incubação e a iluminação, respetivamente (Morais, 2001, p. 117). 

Na mesma linha de pensamento, e com algumas alterações, Kneller (1978) afirma que o 

processo criativo possui cinco fases:  

 

- Apreensão: momento em que surge o insight - a apreensão de uma ideia ou de 

um problema a ser resolvido; 

- Preparação: fase de ponderações e de proposta de soluções, o criador lê, anota, 

discute, indaga, coleciona, investiga, explora (…); 

- Incubação: o período de preparação, consciente, é seguido por uma atividade não 

consciente na qual as ideias são incubadas, por um período longo ou curto (…); 

- Iluminação: é o momento do clímax, de repente surge a solução do problema 

(…); 

- Verificação: última fase, de revisão. A tarefa de verificação pode chegar a durar 

anos, quando o criador dá forma às suas intuições ou as aplica ao conteúdo de 
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material que reuniu. No entanto, nesta fase podem ocorrer novas intuições, até 

mesmo de natureza diversa da anterior (citado por Alves e Castro, 2015, p. 50).  

 

 Esquivias (1997) indica outra perspetiva relevante do conceito em questão: “La 

creatividad es un proceso mental complejo, el cual supone: actitudes, experiencias, 

combinatoria, originalidad y juego, para lograr una producción o aportación diferente a 

lo que ya existía” (citado por Esquivias, 2004, p. 6). Embora se concorde com esta 

afirmação, uma vez que para ativar a criatividade é necessário existir um conhecimento 

prévio do mundo, bem como possuir um conjunto específico de caraterísticas, destaca-se 

que o pensamento criativo não implica necessariamente a criação de algo novo, mas sim 

o uso das destrezas que se possui para reinventar, como afirma Welsh (1980): “a 

criatividade é o processo de gerar produtos únicos (originais) pela transformação de 

produtos já existentes” (citado por Martins, 2000, p. 17).  

Até ao momento, o conceito de criatividade foi apresentado tendo em conta a 

pessoa e a sua ação. Não obstante, Csikszentmihalyi (1988) assinala “que a criatividade 

não é um atributo do indivíduo, mas antes dos sistemas sociais que fazem julgamentos 

sobre o indivíduo, entendendo aquele fenómeno como um processo dinâmico, holístico e 

integrador” (citado por Martins, 2000, p. 18). Segundo o autor, “estudar a criatividade 

focalizando o indivíduo é como tentar compreender como uma macieira produz frutos 

olhando apenas a árvore e ignorando o sol e o solo que possibilitam vida” (citado por 

Martins, 2000, p. 19).  

Face ao exposto, Csikszentmihalyi desenvolve um modelo inter-relacional para 

mostrar que o trabalho criativo resulta de três sistemas interativos: a pessoa, como agente 

transformador; o domínio, o qual constitui um sistema simbólico; e o campo, definido 

como organização social do domínio, e Sanches dá corpo ao mapa (citado por Martins, 

2000, p. 19): (ver figura 4).   



 
 

31 
 

 

Na mesma linha de pensamento de Csikszentmihalyi, Martins (2000) evidencia 

que o “ambiente social, as pessoas que nele vivem, os valores dominantes na família e as 

características do contexto educacional concorrem em larga escala ou para o 

desenvolvimento do potencial criativo ou para o seu aniquilamento” (p. 26). 

Como tal, embora os discentes consigam desenvolver a sua criatividade, não a 

manifestam de igual modo, tal como assinala De la Torre (1987): “(…) a pesar de que 

toda persona tiene capacidad de crear y el deseo de hacerlo es universal, no todos lo 

manifiestan en igual grado” (p. 111). Isto porque os três sistemas interativos não atuam 

da mesma forma em todos os alunos, ao longo da sua vida, ora se atribuiu mais 

Figura 4- Mapa de Interações sistémicas contextuais das práticas criativas (citado por Martins, 2000, p. 19) 



 
 

32 
 

importância à racionalidade, à lógica, ao rigor e às intransigências em detrimento do 

pensamento criativo (De la Torre, 1987, p. 111) ora o contrário.  

Posto isto, torna-se pertinente responder à seguinte pergunta: O que são as 

predisposições e por que razão são importantes para o conceito de criatividade? 

Segundo Katz (1985), de uma maneira genérica, “as predisposições são hábitos da mente 

e da acção relativamente duráveis, ou tendências para reagir a certas categorias de 

experiências em determinados tipos de situações” (citado por Katz & Chard, 1997, pp. 

62-63). Assim, dependendo da formação do aluno, e do contexto em que se insere, no 

momento em que lhe seja proposto utilizar a criatividade, caso não esteja predisposto para 

a mesma, terá dificuldade em ativá-la.  

   

 2.1.3 A definição de escrita criativa  

 

“Qualquer texto (criativo), mais do que 

reproduzir o mundo, redescreve-o, criando 

com isso uma nova realidade ou, se 

quisermos, uma realidade alternativa.” 

Nuno Leitão 

  

A relação entre a criatividade e a escrita tem sido desenvolvida de forma mais 

proeminente atualmente, constituindo-se como a base de propostas pedagógicas que 

procuram desenvolver a criatividade.  

Segundo Condemarín e Chadwick (1987), a escrita criativa constitui “um dos 

melhores meios para estimular os processos de pensamento, imaginação e divergência” 

(citado por Barbeiro, 1999, p. 84).  

Na mesma linha, para as autoras Santos e Serra (2011), a escrita criativa 

representa: “uma série de exercícios que têm, como principal objetivo, levar alguém a 

escrever de forma mais desenvolta, mais livre, mais... criativa” (p. 178). Por esse motivo, 

as atividades desenvolvidas nesse sentido representam um imponente estímulo cognitivo 

para os alunos, uma vez que permitem o confronto com um problema, o qual os obriga a 

procurar novos caminhos, a associar ideias, e a desenvolver a expressão escrita.  

Apresentada a definição de escrita criativa, bem como a sua importância no que 

diz respeito ao desenvolvimento dos discentes, importa referir o tipo de pensamento que 

lhe está associado. Condemarín e Chadwick (1987) distinguem o pensamento 
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convergente do pensamento divergente. O primeiro tende a “reter o conhecido, aprender 

o predeterminado e conservar o que é” (citado por Barbeiro, 1999, p. 84), e o segundo 

tende a “rever o conhecido, explorar o indeterminado e construir ou elaborar o que poderia 

ser” (citado por Barbeiro, 1999, p. 84).  

Face ao exposto, constata-se que a escrita criativa se relaciona com o pensamento 

divergente, na medida em que a sua ativação promove a originalidade, e possibilita novas 

abordagens e o encontro de várias soluções para um único problema.  

Como tal, sendo imprescindível que os estudantes expandam o seu pensamento a 

modalidades divergentes, devido às mudanças do mundo e à adaptação constante ao novo, 

que elas já exigem, a escrita criativa mostra ser um poderoso meio para promover a 

criatividade, bem como o raciocínio e a diferença (Barbeiro, 1999, p. 84). Assim, 

constata-se que a mesma não deve ser perspetivada apenas como uma atividade 

meramente lúdica com a finalidade de suscitar nos discentes motivação e entusiasmo, mas 

também como uma caraterística enriquecedora sob o ponto de vista do desenvolvimento 

intelectual e pessoal, tal como afirma Barbeiro (1999): 

 

A criatividade não é perspectivada apenas como um dispositivo destinado a trazer 

um pouco de animação às classes desmotivadoras, mas constitui uma faculdade 

do sujeito que pode ser desenvolvida e utilizada como instrumento de descoberta, 

de resolução de problemas, de auto-afirmação (p. 75). 

 

Na mesma posição de Barbeiro, Leitão (2008) defende que a escrita criativa 

fomenta o desenvolvimento de competências textuais e discursivas, e potencia o sentido 

estético inerente ao texto literário: 

 

Quando devidamente estruturado, faseado e hierarquizado, um programa de 

escrita criativa, que conduza os estudantes num espectro de tempo amplo a 

propostas e desafios de escrita de complexidade sempre crescente, constitui não 

só um poderoso instrumento de desenvolvimento linguístico (sobretudo no que 

toca ao despertar de ideias nos estudantes e ao estímulo da sua imaginação em 

todo o processo e esforço de transposição das suas próprias ideias para o papel), 

como constitui também um poderoso instrumento de desenvolvimento pessoal. (p. 

31) 
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Pelo que foi mencionado, a escrita criativa deve ser tida em consideração na sala 

de aula, uma vez que permite aos discentes criar os alicerces para uma desenvoltura ao 

nível de todos os domínios contemplados no Programa e Metas Curriculares do Ensino 

Básico de Português: oralidade; leitura; educação literária, escrita, e gramática, e no 

Programa de Espanhol: compreensão e expressão orais e escritas.  
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2.2 A importância do desenvolvimento da criatividade na sociedade e na 

educação  

 

“Poco a poco las gentes van dándose 

cuenta de que la fuerza principal de una 

nación no reside en sus reservas de carbón, 

de hierro o uranio, sino en la capacidad de 

sus juventudes para la originalidad 

creadora.” 

Franz Alexander 

 

 Houve momentos na História em que a sociedade reprimia o Homem, impedindo-

o de ser espontâneo, ativo, curioso, explorador e interpelador. Atualmente, uma vez que 

os conhecimentos se renovam, resultado dos progressos científicos e tecnológicos, não é 

satisfatório trabalhar bem, mas sim cada vez melhor. Por esse motivo, é exigido aos 

indivíduos um papel de constante aperfeiçoamento e de readaptação perante qualquer 

circunstância e situação, no sentido de dar resposta imediata a um conjunto de problemas, 

muitos deles novos. Assim, importa responder à pergunta: quais são as competências 

necessárias adquirir para solucionar estes obstáculos?  

 Face ao exposto, Portnoff (1992) afirma que: "só é possível funcionar com eficácia 

se a acção for baseada em todas as potencialidades das pessoas. Desenvolver o nosso 

potencial criativo é mesmo urgente" (citado por Martins, s.d., p. 295). Ora, para resolver 

os problemas vindouros, torna-se imprescindível promover a criatividade, pois, segundo 

Torrance (1979), Mackinnon (1964), Kneller (1978) e Hall (1980), esta permite a 

aquisição e o desenvolvimento de características essenciais como “a fluidez de ideias, a 

flexibilidade de pensamento, a originalidade, a capacidade de elaboração, a facilidade de 

associação, a recorrência ao humor, o inconformismo, a independência perante 

julgamentos, a curiosidade, a autonomia, a fantasia, a intuição, entre outras” (citado por 

Monge, Rosário & Cañamero, 2000, pp. 16-17).  

Caso o desenvolvimento da criatividade não ocorra no indivíduo, para Munari 

(1981), este “terá sempre dificuldades de adaptação às inevitáveis e contínuas alterações 

da vida” (citado por Martins, s.d., p. 298) e, ainda, "acaba por ser uma pessoa incompleta, 
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cujo pensamento não consegue defrontar os problemas que se lhe apresentam" (citado por 

Martins, s.d., p. 298). 

Mencionada a pertinência da criatividade na sociedade, aborda-se a sua relevância 

na educação. O pensamento criativo deve ser promovido nas crianças, desde tenra idade, 

já que, para Piaget, “la infancia es la etapa creativa e imaginativa por excelencia” (citado 

por Díez, 2001, p. 5), por existir um processo descontínuo de descoberta e por não se 

possuir ainda a estrutura, as formas, as cores e as designações. Porém, a criança não deve 

ser estimulada apenas nessa fase, mas também em todos os anos de escolaridade. Segundo 

Getzels e Jackson (1962), o aluno criativo: 

 

-Es más sensible a los problemas que sus iguales menos creativos. No solamente 

es consciente de ellos, sino intenta resolverlos.  

-Aporta ideas inusuales, pero efectivas, no quedándose en la mera reproducción 

de las que ha oído. 

-Es flexible en sus procedimientos o acercamientos a la solución de problemas; 

no mira en una sola dirección, sino que se replantea de diferentes formas y acepta 

puntos de vista distintos hasta llegar a encontrar su propia solución. 

-Es capaz de aportar un gran número y variedad de asociaciones. 

-Se interesa a la vez por toda clase de proyectos y actividades, poniendo en ellos 

todo el entusiasmo. 

-La concentración y constancia en lo que lleva entre manos, frente al fracaso, 

disconformidad o reproches, es un rasgo considerable y raro a esta edad. 

-Tiene habilidad para convertir en atractivo y artístico lo informe o desagradable. 

(citado por De La Torre, 1997, p. 97).  

 

O estudo de Weisberg e Springer (1961) vai ao encontro da teoria de Getzels e 

Jackson (1962). Os autores defendem que os discentes criativos têm tendência a responder 

de forma espontânea, a captar as perceções irreais, a elaborar as tarefas de forma criativa 

e a reter facilmente informação de curto prazo. Também têm uma forte imagem de si 

mesmos e sentido de humor (citado por De La Torre, 1997, p. 98). 

Já Guilford e Lowenfeld (1958) apresentam oito critérios para avaliarem a 

criatividade, evidenciando de forma detalhada as competências de um ser criativo. Em 

primeiro lugar, destaca-se a “sensibilidade aos problemas” (ou como menciona 

Lowenfeld, “faculdade sensitiva”), a qual possibilita a perceção de subtilezas, a previsão 
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de preconceitos e o registo do que é comum e do que é extraordinário. O segundo critério 

alude à faculdade de permanecer num “estado de recetividade”, o que promove a abertura 

e a fluidez de pensamento imprescindíveis para a associação de ideias e o encontro de 

inúmeras respostas para um aspeto específico. Também é sinal de espírito criativo a 

“mobilidade”, a qual permite a adaptação rápida a novas situações, a “originalidade”, a 

propriedade mais importante para o pensamento divergente, e a “aptidão para transformar 

e redeterminar” (o que Guilford designa a “faculdade de modificar a função de um objeto 

para o tornar útil sob uma nova forma”). Salienta-se, ainda, a “análise” pela qual se passa 

da “percepção sincrética das coisas à determinação dos pormenores”, a “síntese”, que 

permite a reunião de vários elementos para lhes conferir um novo significado, e, por 

último, a “organização coerente” pela qual “o homem é capaz de harmonizar os seus 

pensamentos, a sua sensibilidade e a sua faculdade de percepção com a sua 

personalidade” (citado por Gloton & Clero, 1997, pp. 38-39).   

As diferentes propostas supracitadas permitem compreender a importância do 

pensamento criativo numa Perspetiva de Resolução de Problemas. Assim, a criatividade 

“não se reduz a um atributo ou capacidade ou mesmo a uma característica puramente 

individual” (citado por Martins, 2000, p. 22), mas sim a um conjunto de competências 

que dela advêm e através das quais se podem resolver inúmeros obstáculos que possam 

surgir com as mudanças do mundo, não apenas individuais, mas sobretudo coletivos. 

No ponto seguinte, aborda-se a pertinência das questões abertas, por parte do 

professor, antes e durante a realização das atividades de escrita criativa, para promover a 

construção de ideias.  
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2.3 A relevância das perguntas abertas, por parte do professor, antes e 

durante a realização das atividades de escrita criativa  

 

“Preguntar sin tregua, junto con una 

imaginación y una fantasía sin límites, son 

los factores que desarrollan la 

creatividad.” 

Woody Allen  

 

O desenvolvimento humano integral do aluno, como se pode comprovar na figura 

5, depende de diversas variáveis, particularmente, da atuação do professor e das 

estratégias que adota com a finalidade de promover a criatividade. Assim, segundo 

Darrow (s.d.), o seu papel é decisivo na promoção ou na repressão do comportamento 

criativo (citado por De la Torre, 1987, p. 83). 

 Figura 5- Desenvolvimento humano integral (De la Torre, 1987, p. 83) 
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Importa salientar que o docente não pode exigir a ativação da criatividade nos seus 

alunos, se ele próprio não se assumir como criativo, tal como afirma Cabezas (1981): 

 

 (…) só os professores criativos, que praticam a criatividade podem liderar 

processos de desenvolvimento da criatividade. Os rotineiros e conformistas 

acabam por arrasar todos os rebentos de imaginação, sensibilidade, iniciativa 

pessoal e criatividade, condenando os alunos à repetição, à rotina e ao 

conformismo (citado por Martins, 2000, p. 27).  

 

Ademais da importância de um professor ser criativo, segundo De la Torre (1987), 

este deve possuir um conjunto de características cruciais para desenvolver a criatividade 

nos alunos, especificamente, valorizar o talento criativo, fomentar a comunicação, o 

intercâmbio e a ajuda, promover uma aprendizagem por descoberta, promover a 

flexibilidade intelectual, ajudar a superar os fracassos, induzir à perceção de estruturas 

totais e adotar uma atitude democrática (pp. 83-92).  

Para além das propostas supracitadas, destaca-se uma fulcral para este projeto, em 

particular, a colocação de perguntas que promovem a construção de ideias. Para De la 

Torre (1987), a “pregunta, manejada por el instinto de curiosidad, es un instrumento 

creativo” (p. 90), uma vez que “conducen a la exploración, fomentan la curiosidad y 

estimulan las tendencias connotativas.” (Betancourt, 2007, p. 245). Esta também: 

 

(…) sirve para captar la atención y despertar el interés de los oyentes en cualquier 

momento dado; puede ser medio de motivación; fomenta la curiosidad intelectual; 

(…) estimulan la imaginación; (…) nos revelan las causas, esencia y fin de las 

cosas (De la Torre, 1987, p. 240).  

 

Na mesma linha de pensamento de De la Torre, Martins apresenta um conjunto de 

características de uma boa atmosfera em sala de aula que permitem compreender 

claramente a atuação de um professor que tenta estimular a criatividade nos discentes e, 

implicitamente, constata-se que a colocação de questões pode cumprir esse objetivo. 

Assim, o docente deve: 

 

 (…) dar tempo ao aluno para pensar e desenvolver as suas ideias criativas, (…) 

desenvolver nos alunos a habilidade de pensar em termos de possibilidades, diante 
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de um problema, permitir que os alunos sigam as diversas etapas do processo 

criativo, criar um clima incentivador ao desejo de arriscar, de experimentar e de 

manipular, (…) insuflar curiosidade na classe (Martins, 2000, pp. 50-51).   

 

Apresentadas as vantagens das questões abertas, importa compreender: quais são 

as perguntas pertinentes para ativar a criatividade dos estudantes e de que maneira se 

formulam?  

Tendo como intenção responder à pergunta supracitada, Torrance (1986) 

menciona quais os tipos de questões importantes enunciar para promover o pensamento 

criativo, das quais se evidenciam as perguntas de pensamento convergente e divergente, 

as perguntas sem resposta preestabelecida, as perguntas que despertam a sensibilidade 

aos problemas e as perguntas incitantes (citado por De la Torre, 1987, pp. 242-247). 

 Relativamente às perguntas de pensamento convergente e divergente, estas 

permitem redefinir as funções de um determinado objetivo. Por exemplo, o lápis serve 

para escrever; porém é possível atribuir-lhe outras funções como marcar a página de um 

livro ou segurar o cabelo (citado por De la Torre, 1987, p. 244). 

As perguntas sem resposta preestabelecida também fomentam a criatividade, 

uma vez que possibilitam a construção de um conjunto vasto de hipóteses para um assunto 

específico: “O que sucederia se…? ou Que semelhanças encontras entre…?” (citado por 

De la Torre, 1987, p. 244).  

Por último, enfatizam-se mais dois tipos de questões adequadas para a promoção 

do pensamento criativo. As perguntas que despertam a sensibilidade para os problemas, 

as quais promovem a descoberta de falhas e de deficiências em objetos, em pessoas, em 

mecanismos e em instituições: “Como melhorarias uma bicicleta?” ou “Que falhas 

encontras nas tuas aulas?” (citado por De la Torre, 1987, p. 246). As perguntas incitantes 

que despertam a curiosidade e o interesse dos alunos, permitindo que imaginem um 

conjunto de possibilidades para um determinado tema ou problema: “Que sucederia 

se…?, Que causas determinam uma conduta ou acontecimento? ou de quantas maneiras 

se pode usar um objeto?” (citado por De la Torre, 1987, p. 246). 

Neste Projeto de Investigação-Ação, apesar de se dar ênfase à formulação de 

perguntas por parte do professor, também se considera que o aluno poderia construir 

algumas para que ativasse o seu raciocínio e a sua criatividade.  

Importa ainda salientar que as perguntas abertas, antes da redação de uma 

narrativa, como já foi referido no ponto 2.1, podem ser relacionadas com a primeira fase 
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do processo de escrita (a planificação como conceção de ideias), e com as atividades de 

pré-escrita, bem como com a segunda etapa do processo do pensamento criativo (a 

preparação). Estes momentos auxiliam a turma a ativar o seu pensamento divergente e, 

por conseguinte, a construir ideias originais para as suas composições.  
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Capítulo 3: O blogue como fonte de motivação para a expressão 

escrita 

 

Neste capítulo, são desenvolvidos três temas, nomeadamente, o impacto das TIC 

na sociedade e na educação (3.1.), a origem e a definição de blogue (3.2.), a pertinência 

do blogue como fonte de motivação para as atividades de escrita criativa (3.3.) e o 

conceito de motivação (3.3.1.).  

 

3.1 O impacto das TIC na sociedade e na educação  
 

“Incorporar las TIC a la educación no sólo 

es un desafío, sino que se convierte, hoy, en 

una necesidad para que los jóvenes puedan 

desenvolverse sin problemas dentro de la 

nueva sociedad.” 

Federación de Enseñanza de CC.OO. de 

Andalucía 

 

 Antes de se definir blogue e de se explicar como surgiu esse recurso, faz-se uma 

breve incursão pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que, segundo a 

Lei Especial Contra Delitos Informáticos (2001), representa a: 

 

rama de la tecnología que se dedica al estudio, aplicación y procesamiento de data, 

lo cual involucra la obtención, creación, almacenamiento, administración, 

modificación, manejo, movimiento, control, visualización, distribución, 

intercambio, transmisión o recepción de información de forma automática, así 

como el desarrollo y uso de “hardware”, “firmware”, software” (citado por Castro, 

Guzmán & Casado, 2007, p. 215).  

 

As TIC desempenham um papel preponderante na sociedade do século XXI – 

também conhecida como a “Sociedade da Informação” ou a “Sociedade do 

Conhecimento” –, uma vez que permitem a aquisição e o exercício de competências – 

como a criatividade, a polivalência, a desenvoltura, a capacidade de enfrentar e de 
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resolver os problemas, de localizar e de usar informação pertinente, e de criticar e de 

avaliar os resultados conseguidos (Hernández, 2005, p. 84) – cruciais para enfrentar os 

desafios que possam surgir. 

Face ao exposto, a instituição escolar tem um papel fundamental no 

desenvolvimento das competências supracitadas, já que ela também instrui e forma os 

alunos para conseguirem responder aos desafios e aos obstáculos do mundo atual. Por 

esse motivo, torna-se imprescindível a introdução das TIC na sala de aula para que se 

possibilite aos discentes a procura e a seleção de informação, a resolução de dilemas, a 

reflexão, a motivação, a responsabilidade, bem como o desenvolvimento do pensamento 

crítico e criativo, e o exercício da expressão e da interação escritas, tal como afirmam 

Reparaz, Sobrino e Mir (2000): “Los alumnos de hoy necesitan ser capaces de procesar 

informaciones complejas, resolver problemas y tomar decisiones. Por tanto, el 

aprendizaje ha de ser activo, constructivo y basado en la práctica y el descubrimiento” (p. 

84).   

Para demonstrar o impacto das TIC tanto na sociedade como na educação, 

apresentam-se, de forma sumária, as medidas e os projetos mais relevantes criados tanto 

a nível europeu como a nível nacional. Objetivando a aceleração da implantação das 

tecnologias digitais em toda a Europa, em 1999, a União Europeia criou a "eEurope 

Sociedade da Informação para Todos”. Já no sector da educação e cultura, a Comissão 

Europeia lançou o plano de ação eLearning (Desenhar a Educação do Amanhã) com a 

finalidade de estudar as potencialidades das TIC em contextos educativos (Silva & Silva, 

2001, p. 180). 

A nível nacional, o primeiro plano deste âmbito ocorreu em 1985 com o “Projecto 

Minerva”, o qual tem a finalidade de introduzir os aparelhos informáticos no ensino. No 

ano de 1996, foi lançado o “Programa Nónio – Século XXI”, cujo objetivo era “apoiar e 

adaptar o desenvolvimento das escolas às novas exigências colocadas pela Sociedade de 

Informação: exigências de novas infraestruturas, de novos conhecimentos e de novas 

práticas” (Silva & Silva, 2001, p. 180). Segundo estes autores, este programa decorre do 

anterior: “No sector da Educação foi criado um Grupo Coordenador dos programas de 

introdução, difusão e formação em TIC, encarregado de produzir um Plano de Acção para 

a Educação no âmbito das TIC para dar continuidade ao Programa Nónio.” (Silva & Silva, 

2001, p. 180). Já mais recente, em 2010, o projeto “Aprender e Inovar com TIC” foi 

lançado para promover a utilização das TIC nas instituições escolares com o intuito de 

melhorar as aprendizagens.  
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Ademais da existência de Programas específicos, os quais defendem a importância 

das tecnologias, os organismos internacionais como a Comissão Europeia e a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO) 

legitimaram, em diferentes documentos, a pertinência do estabelecimento da Sociedade 

da Informação e da integração das TIC na educação, tais como: em 1994, o Livro Branco 

Crescimento, competitividade e emprego – Os desafios e as pistas para entrar no século 

XXI, o qual refere as orientações gerais da política da União Europeia para a promoção 

da competitividade no contexto internacional e contenção do desemprego estrutural 

(Comissão Europeia, 1994, p. 9); em 1996, o Livro Verde Viver e trabalhar na sociedade 

da informação – Prioridade à dimensão humana, no qual os especialistas tentam analisar 

o impacto das TIC no emprego, procurando relativizar o otimismo dos redatores do Livro 

Verde, que sustentam que as TIC são geradoras de emprego (Comissão das Comunidades 

Europeias,1996, pp. 1-5) e, por último, em 1996, o relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional sobre a Educação para o século XXI intitulado Educação, um tesouro a 

descobrir através do qual enfatizam as potencialidades das TIC relativamente à 

aprendizagem (Delors, 1996, pp. 11-31). 

Apresentada a diversidade de projetos e de documentos, os quais defendem a 

pertinência das TIC tanto na sociedade como na educação, constata-se que, de facto, os 

cidadãos, para se conseguirem adaptar e ultrapassar determinados problemas, devem ser 

capazes de trabalhar adequadamente com os aparelhos tecnológicos, tal como afirma 

Hernández (2012): 

 

Partimos de la idea de que las nuevas tecnologías no constituyen un fin en sí 

mismo, sino que son un poderoso instrumento cuya eficacia dependerá del uso que 

hagamos de él. Por ese motivo, si bien no se trata de una panacea que viene a 

resolver todos nuestros posibles problemas, las TIC bien empleadas pueden 

resultar sumamente útiles (p. 64). 

 

Além de ser fulcral que a sociedade trabalhe convenientemente com os aparelhos 

tecnológicos, esta também deve estar predisposta para a criatividade para resolver, 

juntamente com a tecnologia, os desafios vindouros, como foi referido no capítulo 2.  

Vê-se, seguidamente, um aspeto particular das novas tecnologias, a saber, o 

aparecimento e a difusão do blogue. 
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3.2 A origem e a definição de blogue 

 

“Com os blogues a aula não tem 

necessariamente de acabar com o toque da 

campainha (…).” 

Adelina Moura  

  

A Web 2.0 é uma plataforma que permite a comunicação e a partilha de 

informações pelos seus utilizadores, tal como afirmam Ferreira e Bastos (2006):  

 

(…) uma plataforma que comunica e partilha conteúdos e serviços, potenciando 

uma verdadeira arquitectura participada, onde os conteúdos, postados por cada um 

de nós, encontram seu espaço na rede e obtêm a divulgação adequada. Representa 

um novo paradigma onde a colaboração ganha força suficiente para concorrer com 

os meios tradicionais de geração de conteúdo (citado por Vandresen, 2011, p. 

12659). 

 

Com a Web 2.0, os internautas adquirem um papel ativo na internet, na medida 

em que lhes é permitido criar e partilhar conteúdos, opinar e interagir com outras pessoas 

em diferentes serviços como o Facebook, o Skype, o Twitter, a Wikipedia, e o YouTube 

(Vandresen, 2011, p. 12660), entre outros.  

Além das aplicações anteriormente referidas, na Web 2.0 também está presente o 

blogue, o qual foi criado por Jorn Barger, em 1997 (Barbosa & Granado, 2004, p. 13), 

ano em que os bloguistas começaram a usá-lo como diários virtuais e/ou para 

comentários. Desde o seu surgimento que o número de utilizadores aumentou 

exponencialmente, devido, à sua gratuitidade, à sua facilidade de criação e de uso, à sua 

simplicidade e à sua eficácia na partilha de informação (Barbosa & Granado, 2004, p. 

14). 

No que diz respeito à definição de blogue, considerou-se pertinente dar a conhecer 

um conjunto de noções, as quais se intersetam entre si. Segundo a Real Academia 

Española (2019), o blogue é o: “sitio web que incluye, a modo de diario personal de su 

autor o autores, contenidos de su interés, actualizados con frecuencia y a menudo 

comentados por los lectores”.  

Orihuela (2005) completa a definição supracitada, assinalando que o blogue é: 
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(…) una página web organizada cronológicamente, que admite comentarios y 

suscripciones y que lleva una línea editorial más o menos definida. Básicamente, 

nos hallamos ante un espacio personal de escritura en Internet. Los blogs se 

organizan mediante categorías y los define su carácter multimedia (imágenes, 

audio, vídeo) (citado em Hernández, 2012, p. 67). 

 

Na mesma posição de Orihuela, Gomes (2005) define o blogue: 

 

(…) como uma página na Web que se pressupõe ser actualizada com grande 

frequência através da colocação de mensagens – que se designam posts – 

constituídas por imagens e/ou textos normalmente de pequenas dimensões (muitas 

vezes incluindo links para sites de interesse e/ou comentários e pensamentos 

pessoais do autor) e apresentadas de forma cronológica, sendo as mensagens mais 

recentes normalmente apresentadas em primeiro lugar.” (citado por Patrício, 

Gonçalves & Carrapatoso, 2008, p. 112). 

 

Pelas definições apresentadas, corrobora-se que existe consenso face ao 

significado de blogue, e conclui-se que esta plataforma é um espaço promotor da 

expressão.  

Antes de se avançar, no entanto, importa distinguir a comunicação assíncrona da 

comunicação síncrona. Segundo, Gómez-Pantoja (2008), a primeira possibilita a 

interação não instantânea dos utilizadores, não exigindo a partilha do mesmo tempo e do 

mesmo espaço (blogues), tal como ilustrado na figura 6, à esquerda. Já a comunicação 

síncrona (chats e sistemas de mensagens instantâneas), ilustrada à direita, na figura 6, 

permite aos participantes interatuarem simultaneamente em tempo real (citado por 

Gonçalves, 2015, p. 30).    

Figura 6- Comunicação assíncrona e comunicação síncrona (Gonçalves, 2015, p. 30) 



 
 

47 
 

 Assim, o blogue é uma ferramenta de comunicação assíncrona, o que permite aos 

seus utilizadores maior tempo de reflexão sobre os conteúdos disponibilizados e 

produzidos, dependendo do ritmo de leitura e de absorção de cada um, e, também, lhes 

possibilita que usem a ferramenta quando desejam e estão disponíveis. 

 Face ao exposto, e segundo Gomes (2005), o blogue pode ser, por um lado, um 

“recurso pedagógico”, isto é, “um espaço de acesso a informação especializada” ou “um 

espaço de disponibilização de informação por parte do professor”. Por outro, uma 

“estratégia pedagógica”, a qual assume a forma de “um portfólio digital”, “um espaço de 

intercâmbio e colaboração”, “um espaço de debate – role playing” ou “um espaço de 

integração” (pp. 312-313).  

Para esta investigação, considerou-se conveniente apresentar o blogue como “um 

portfólio digital”, o qual funciona como repositório dos textos criativos realizados pelos 

alunos, bem como “uma forma de organizar e apoiar as aprendizagens e/ou a 

possibilidade de se constituir como instrumento de avaliação” (Gomes, 2005, p. 314). De 

facto, esta plataforma pode motivar os estudantes para a expressão escrita - já que as 

redações nela presentes se encontram acessíveis a todos -, e ainda pode potenciar a 

atenção à coesão e à coerência textuais, ao tipo de discurso utilizado ou à correção 

ortográfica, tal como afirmam Barbosa e Granado (2004): “Pôr os alunos a escrever no 

weblog (…) ajuda certamente a melhorar as capacidades de comunicação desses alunos, 

com benefícios evidentes para o resto do seu percurso profissional.” (p. 70).  

Ademais de o blogue levar os discentes a atenderem aos aspetos supracitados, 

também possibilita a avaliação do progresso criativo e a expressão de opiniões 

construtivas, como defende Hernández (2005):  

 

Os blogues permitem que os alunos mergulhem num processo de aprendizagem 

dinâmico e activo. Apresentam-se como uma ferramenta de grande utilidade no 

processo de ensino/aprendizagem, na medida em que lhes permitem um espaço de 

reflexão e de publicação gratuita das suas expressões de pensamento (pp. 3-4). 

   

Como tal, novamente se constata que não é apenas a criatividade que pode ser 

perspetivada como resolução de problemas, mas o próprio blogue também, uma vez que 

os estudantes ao refletirem sobre o seu trabalho e a sua evolução podem identificar 

problemas e tentar encontrar estratégias para dissipá-los, com a colaboração do professor.   
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3.3 A pertinência do blogue como fonte de motivação nas atividades de escrita 

criativa  

 

Perante uma atividade de expressão escrita, os alunos, por vezes, sentem-se 

desmotivados e desanimados, uma vez que, no decorrer desse momento, lhes é exigido 

um nível cognitivo elevado, isto é, a identificação de problemas, a ativação de 

conhecimentos, a seleção de expressões linguísticas, e a atenção a diversos fatores, como 

a coesão e coerência textuais, o género textual ou o tipo de discurso, tal como assinala 

Barbeiro (2001), entre outros:  

 

Enquanto se encontra a escrever, em cada uma as fases ou componente do 

processo de escrita, o sujeito defronta-se com problemas, dificuldades, tarefas a 

resolver de natureza diversa. Para os resolver, mobiliza os seus conhecimentos 

acerca dos tópicos a tratar, acerca dos tipos de texto, acerca do destinatário, acerca 

da tarefa e acerca de si próprio e dos seus conhecimentos, ou seja, implica-se 

segundo as dimensões cognitiva e metacognitiva (citado por Pinheiro, 2007, p. 

46).  

 

Face ao exposto, e sendo a escrita uma destreza que é importante dominar para 

todas as disciplinas, e, sobretudo, para a vida profissional e pessoal de cada cidadão, o 

docente, ao diagnosticar sentimentos de apatia e de desinteresse pelo ato de escrever por 

parte da turma, deve encontrar uma solução para tentar eliminá-los, tal como preconiza 

De la Torre (1987):  

 

No es infrecuente que los [alumnos] se dejen llevar de ambientes que requieren 

menos esfuerzo y producen mayor placer y novedad. El profesor ha de 

diagnosticar estas situaciones y estimular nuevos enfoques, recurriendo a 

dinámicas en que se proyectan esas situaciones (p. 83).  

 

Assim, e como defende Moura (2005), uma vez que as TIC promovem a aquisição 

de valores importantes como a autoestima, a responsabilidade, a organização, a interação, 

a comunicação, a criatividade, a reflexão e, em especial, a motivação, estas devem ser 

introduzidas na sala de aula (p. 2).  
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Na mesma linha de pensamento de Moura, Bricall (2000) e Márques (2002) 

também apontam as potencialidades das tecnologias, entre as quais a motivação. Esta 

afigura-se imprescindível na assimilação de conhecimentos e na concretização de 

atividades, já que, para desenvolver um bom trabalho, é necessário estar interessado, 

empenhado e motivado: 

 

(…) las TIC desde la perspectiva de los estudiantes tienen las siguientes ventajas: 

propicia y mantiene el interés, motivación, interacción mediante grupos de trabajo 

y de discusión (…) desarrollo de la iniciativa, aprendizaje a partir de los errores y 

mayor comunicación entre profesores y alumnos (citado por Castro, Guzmán & 

Casado, 2007, p. 221). 

 

Também Faria (s.d.) defende o uso das tecnologias em contexto escolar, uma vez 

que estas permitem o acréscimo da motivação face às atividades, bem como o 

desenvolvimento de destrezas variadas, em especial, a expressão e interação escritas:  

 

(…) motivação: os nossos alunos estão cada vez mais predispostos à utilização 

das TIC, muito por força de serem o que vulgarmente se denomina “nativos 

digitais” em quase todas as actividades da sua vida; a sua inclusão na sala de aula 

é propiciar aos alunos o desenvolvimento de capacidades inatas (citado por Osório 

& Puga, s.d. p. 53).  

 

Como tal, defende-se a pertinência da utilização do blogue como uma plataforma 

concreta, da qual constem os textos dos alunos, para promover sentimentos importantes 

como o reconhecimento e a motivação, tal como assinala Torrance (1976): “Dar a sus 

escritos un soporte concreto. Que pueden ser objeto de valoración y estima. El 

reconocimiento de un hallazgo es un buen estímulo para seguir buscando.” (citado por 

De la Torre, 1987, p. 85).  

Face ao exposto, coloca-se a seguinte pergunta: como se sentem os discentes 

motivados ao verem as suas redações num blogue público? Através da plataforma digital, 

as composições ficam acessíveis para serem lidas, comentadas e avaliadas, tanto pelos 

membros da comunidade escolar (alunos, professores, funcionários, encarregados de 

educação) como pelos que se encontram fora dela. Com isto, a responsabilidade e a 

motivação dos alunos tende a aumentar, já que os seus textos deixam de ser apenas deles 
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e do professor para pertencerem a todos os que os leiam, como enunciam Barbosa e 

Granado (2004): 

 

(…) publicar num espaço visível por todos aumenta a responsabilidade dos alunos 

(…) sobre aquilo que se quer comunicar ao exterior. É preciso ter ideias claras 

para poder escrever textos claros, e o facto de se estar a publicar num espaço 

público pode ajudar a melhorar essa comunicação, pode aperfeiçoar a utilização 

da língua portuguesa por parte dos alunos envolvidos e estimular a aprendizagem 

de matérias específicas (p.70).  

 

 Ademais de o blogue permitir o desenvolvimento de sentimentos e de destrezas, 

também potencia a criatividade, uma vez que os estudantes ao lerem as redações dos 

colegas podem, a partir de uma ideia, gerar outras semelhantes ou díspares.  

 No ponto seguinte, define-se motivação e aborda-se a sua importância no processo 

de ensino aprendizagem, particularmente, nas atividades de escrita criativa.  

 

3.3.1 Definição de motivação  

 

“A motivação é tudo o que desperta, dirige 

e condiciona a conduta.” 

Maria José Balancho e Filomena Manso 

Coelho  

 

Mencionada a pertinência do blogue para as atividades de escrita criativa, 

considerou-se significativo referir o conceito de motivação e a sua importância no 

processo de ensino-aprendizagem.  

  Atendendo à etimologia do vocábulo motivação, este provém do latim motus, que 

significa movimento, e está relacionado com motivo (Balancho & Coelho, 1996, p. 17). 

Assim, segundo Alcará e Guimarães (2007), um estudante para interiorizar 

conhecimentos necessita de ter algo que o mova e de ser ativo, curioso, participativo e 

persistente: “o aluno motivado procura novos conhecimentos e oportunidades, 

evidenciando envolvimento com o processo de aprendizagem, participa nas tarefas com 

entusiasmo e revela disposição para novos desafios” (citado por Lourenço & Paiva, 2010, 
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p. 133). Por esse motivo, a motivação relaciona-se com a aprendizagem, já que vai apoiar 

o discente na concretização de atividades e de objetivos. 

No que diz respeito ao conceito de motivação, este não reúne consenso, originando 

uma diversidade de opiniões e de definições, tal como afirma Ferguson (1976): a 

“motivação, como muitos outros conceitos na psicologia, não é facilmente delimitado” 

(citado por Todorov & Moreira, 2005, p. 123).  

Apesar da dificuldade em definir o conceito em questão, apresenta-se um conjunto 

de termos na área da Psicologia que são pertinentes para este Projeto de Investigação-

Ação. Assim, segundo Vernon (1973): “a motivação é encarada como uma espécie de 

força interna que emerge, regula e sustenta todas as nossas ações mais importantes” 

(citado por Todorov & Moreira, 2005, p. 123). 

Na mesma posição de Vernon, para Lieury e Fenouillet (2000):  

 

(…) a motivação é o conjunto de mecanismos biológicos e psicológicos que 

possibilitam o desencadear da ação, da orientação (para uma meta ou, ao contrário, 

para se afastar dela) e, enfim, da intensidade e da persistência: quanto mais 

motivada a pessoa está, mais persistente e maior é a atividade (citado por Todorov 

& Moreira, 2005, p. 123). 

 

Lemos (2005) também apresenta um conceito de motivação relevante para este 

projeto. O autor expõe que esta é uma “força que energiza e dirige o comportamento (...) 

a energia que põe em funcionamento as capacidades próprias” (citado por Veríssimo, 

2013, p. 73) 

No que concerne às fontes de motivação, segundo Balancho e Coelho (1996), estas 

podem ser duas: a interna, a qual depende do “instinto, dos hábitos, das atitudes mentais, 

dos ideais e do prazer do sujeito”, e a externa sujeita “à personalidade do professor, à 

influência do meio, à influência do momento e ao objecto em si” (pp. 18-19). 

Quanto ao aluno, este pode ser automotivado, quando “deseja atingir um objectivo 

e tenta alcançá-lo pelos seus próprios meios” (Balancho & Coelho, 1996, p. 19) ou 

heteromotivado, isto é, quando o discente “não tem nenhum motivo interior para se 

dedicar às matérias e não manifesta interesse especial pelas aulas. Torna-se necessário 

que o professor lhe forneça incentivos (estímulos) que se transformem em motivos 

facilitadores da aprendizagem” (Balancho & Coelho, 1996, p. 19).  
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Relativamente ao objeto, este pode ser intrínseco “se radica do próprio sujeito: 

curiosidade, interesse, necessidades” (Balancho & Coelho, 1996, p. 20) ou extrínseco “se 

é estranho ao aluno e se introduz artificialmente na situação, como meta ou objectivos a 

alcançar: incentivos, prémios e recompensas” (Balancho & Coelho, 1996, p. 20). 

Em relação ao modo de atuação, este pode ser positivo se leva o indivíduo a atuar 

num sentido determinado ou negativo, quando impede o sujeito de agir, ou converte a 

ação em referência desagradável (Balancho & Coelho, 1996, p. 20). 

Relacionando a informação anteriormente mencionada com os objetivos deste 

projeto, por um lado, conclui-se que o blogue é uma fonte de motivação externa, a qual 

pode possibilitar o acréscimo do nível de empenho, de curiosidade e de criatividade dos 

estudantes, tal como aponta Balancho e Coelho (1996): “Quando um objecto é mostrado 

ao aluno, pode despertar-lhe emoções estéticas ou constituir, para ele, uma novidade. 

Perante qualquer destes sentimentos, o aluno sente-se motivado pelo objecto em si.” (p. 

19). Por outro, constata-se que os discentes, no momento em que lhes é apresentada a 

plataforma digital, estão a ser heteromotivados, uma vez que tomam consciência de que 

os seus textos vão ser lidos não só pelo professor, mas por um público vasto.  
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Capítulo 4: A natureza metodológica do Projeto de 

Investigação-Ação  

 

Neste capítulo, mencionam-se quatro temas, especificamente, o planeamento das 

fases de execução (4.1.), a descrição dos instrumentos de recolha de dados e os seus 

métodos de tratamento (4.2.) e, por fim, algumas considerações sobre a fiabilidade e a 

validade dos instrumentos de recolha de dados utilizados (4.3.). 

 

4.1 Planeamento das fases de execução  

 

Antes de se apresentar as fases de execução do estudo, esclarece-se o conceito de 

Investigação-Ação que segundo Bell (2004) é:  

 

(…) um procedimento essencialmente in loco, com vista a lidar com um problema 

concreto localizado numa situação imediata. Isto significa que o processo é 

constantemente controlado passo a passo (isto é, numa situação ideal), durante 

períodos variáveis, através de diversos mecanismos (questionários, diários, 

entrevistas e estudos de casos, por exemplo), de modo que os resultados subsequentes 

possam ser traduzidos em modificações, ajustamentos, mudanças de direcção, 

redefinições, de acordo com as necessidades, de modo a trazer vantagens duradouras 

ao próprio processo em curso (p. 21). 

 

Assim, para encontrar um problema comum às turmas participantes deste projeto, e 

para a sua posterior resolução, teve-se em consideração o guia de implementação descrito 

por Almeida et al. (2016), o qual destaca as seguintes fases: “observação do contexto da 

escola e da turma”, “estabelecimento de prioridade das áreas de intervenção para 

melhoria”, “seleção da área”, “definição e justificação do problema – com evidências ou 

provas – das turmas, do perfil dos estudantes”, “revisão da literatura referente à área de 

pesquisa” e “formulação de um plano de ação” (p. 8).  

Face ao exposto, o estudo de pequena escala, que decorreu durante o ano letivo 

2018/2019 entre os meses de setembro e junho, teve três etapas – às quais se seguiu a 

redação do presente relatório –, que contemplaram fases, processos, e instrumentos de 

recolha de dados distintos e variados (ver figura 7).  
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Tal como se pode observar na figura supracitada, foi implementado apenas o 

primeiro ciclo da investigação-ação, devido às poucas horas letivas, principalmente com 

as turmas da disciplina de Espanhol9. Porém, considera-se que teria sido pertinente dividir 

este estudo em dois ciclos: no primeiro, não mencionar a existência da plataforma digital, 

e no segundo, apresentá-la com a finalidade de responder à seguinte pergunta: O blogue 

aumentou o nível de motivação dos estudantes, nas atividades de escrita criativa? 

Destaca-se ainda que as fases I e II foram explanadas nos capítulos 1, 2 e 3, e a 

fase III é objeto de análise nos capítulos seguintes: 4, 5 e 6.  

  

                                                             
9 De acordo com o documento sobre as orientações gerais para a elaboração do relatório de estágio, a 

implementação de um segundo ciclo de investigação-ação não é obrigatória, deve ser realizada, caso seja 

possível (Almeida et. al., 2016, p. 8).  

• Reunião de orientação sobre as turmas
participantes neste projeto;

• Observação inicial e identificação de um
problema comum;

• Pesquisa bibliográfica.

Fase I

setembro e outubro

- ciclo zero -

• Pesquisa bibliográfica;

• Lecionação das aulas zero/observação das
aulas das Professoras Titulares;

• Aplicação do questionário inicial;

• Análise e interpretação de dados.

Fase II

novembro

- ciclo zero -

• Pesquisa bibliográfica;

• Criação e divulgação do blogue;

• Lecionação de aulas;

• Aplicação do questionário final;

• Análise e interpretação de dados.

Fase III

novembro a

junho 

- primeiro ciclo -

Figura 7- Etapas de ação 
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4. 2 Descrição dos instrumentos de recolha de dados e os seus métodos de 

tratamento 

  

Tendo como objetivo averiguar a pertinência do tema deste Projeto de 

Investigação-Ação, procedeu-se à recolha de dados através dos blogues – os textos 

publicados, as visitas e os comentários –, e do questionário final. O primeiro instrumento 

referido permite obter algumas informações relevantes sobre a evolução da criatividade 

dos estudantes e a relevância das plataformas digitais, enquanto fontes de motivação para 

as atividades de escrita criativa. O segundo possibilita recolher dados sobre a adequação 

do procedimento adotado.  

No que concerne à análise de conteúdo, a qual se define como sendo “a expressão 

genérica utilizada para designar um conjunto de técnicas possíveis para tratamento da 

informação” (Esteves, 2006, p. 107), esta é de origem e de natureza diversas. Segundo 

Van der Maren (1995), os instrumentos de recolha podem ser, por um lado, dados 

invocados pelo investigador, ou seja, “traços de fenómenos que existem 

independentemente da sua acção” (citado por Esteves, 2006, p. 107), tais como: as 

observações direta e indireta, notas de campo, entre outras. Por outro, dados suscitados 

pelo investigador, os quais se referem às entrevistas, às respostas abertas solicitadas nos 

questionários, aos diários ou aos portefólios (citado por Esteves, 2006, p. 107). 

Face ao exposto, neste projeto, utilizaram-se os dois tipos de dados supracitados. 

No ciclo zero, para identificar o problema e, para adotar um procedimento idóneo para o 

resolver, foram necessárias as observações e o registo de informação. No primeiro ciclo, 

foram desenvolvidos questionários para que se recolhessem dados concretos que 

permitissem avaliar o desenvolvimento da criatividade, e a pertinência do blogue como 

fonte de motivação para as atividades de escrita criativa.  

Em relação à interpretação dos instrumentos de recolha de dados, estes podem ser 

de dois tipos, a saber, o quantitativo e o qualitativo. Para estudar as visitas aos blogues e 

os comentários no mesmo, e para interpretar as perguntas de categoria dos questionários 

inicial e final, utilizou-se a análise do tipo quantitativo, a qual permite descobrir “a 

frequência com que determinados fenómenos relacionados com os discursos ocorrem” 

(Esteves, 2006, p. 120). Ainda sobre o mesmo assunto, segundo Vala (1989), esta 

interpretação pode tomar três direções, das quais se destaca a que se utilizou neste projeto, 
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a análise de ocorrências, a qual se relaciona com a contabilização de frequências (citado 

por Esteves, 2006, p. 120). 

Com a finalidade de interpretar o desenvolvimento da criatividade dos estudantes 

a partir dos seus textos, e as perguntas abertas do questionário final, usou-se a análise do 

tipo qualitativo, isto é, “a informação que identifica alguma qualidade, categoria ou 

característica, não susceptível de medida” (Morais, s.d., p. 8). 

Face ao exposto, seguidamente, é descrita e justificada a utilização de cada um 

dos instrumentos de recolha de dados e os seus métodos de tratamento. 

 

4.2.1 O blogue  

 

No mês de novembro, foram criados dois blogues: um para as turmas de 

Português: Escrita criativa: Um caminho sem fronteiras10 e outro para as turmas de 

Espanhol: Escritura creativa: Un camino sin fronteras11, cujo objetivo já foi referido ao 

longo do trabalho.  

No que diz respeito aos títulos das plataformas digitais, estes foram desenvolvidos 

pela Professora Estagiária para que não se gerasse distúrbios entre os alunos, já que estes 

têm idades, opiniões e gostos diferentes12. A sua eleição deve-se ao facto de se pretender 

transmitir aos grupos que a criatividade nunca se estagna, mas sim que se desenvolve ao 

longo do tempo, através da prática. Destaca-se ainda que não se atribuiu um nome distinto 

aos blogues para que não houvesse comparação entre eles em termos de qualidade, e não 

se construiu uma plataforma digital para cada turma por se considerar despropositado 

ativar um espaço apenas com alguns textos. Por exemplo, na turma 9.º A, foram 

desenvolvidas apenas duas atividades de escrita criativa, porque se lecionou apenas 

quatro aulas de quarenta e cinco minutos, as quais abarcavam conteúdos léxicos e 

gramaticais exigentes.  

Relativamente à construção dos blogues, estes foram elaborados sobre a 

plataforma Blogger, lançada pelo empresário fundador da empresa Pyra Labs de São 

                                                             
10 O endereço do blogue da disciplina de Português é:  

https://umcaminhosemfronteiras.blogspot.com. 
11 O domínio do blogue da disciplina de Espanhol é: 

 https://escrituracreativauncaminosinfronteras.blogspot.com. 
12 Hoje, considera-se que teria sido mais educativo se os discentes tivessem elegido o nome dos blogues, 

democraticamente, na sala de aula, para que se sentissem valorizados ao expressassem o seu ponto de vista, 

e desenvolvessem a sua expressão e interação orais.  

https://umcaminhosemfronteiras.blogspot.com/
https://escrituracreativauncaminosinfronteras.blogspot.com/
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Francisco (EUA), Evan Williams, em 1999. Os motivos da escolha desta ferramenta 

prendem-se com a gratuidade, com a simplicidade e com a facilidade da sua utilização.  

Para produzir o espaço digital, e para o seu posterior acesso, pelo administrador, 

o único que publica os textos, foi apenas necessário criar uma conta de correio eletrónico 

Gmail. Aquando da sua conceção, foi escolhido o título das plataformas para cada 

disciplina, foi feito o preenchimento de alguns dados, bem como a escolha do modelo 

(layout) e da imagem de fundo. Relativamente ao layout dos blogues, no centro, são 

apresentadas as atividades e os comentários com a respetiva data e hora (ver figura 8). 

Considerou-se pertinente não exibir o número de visitantes das plataformas, uma vez que 

tal poderia condicionar de forma positiva ou negativa o nível de empenho dos alunos para 

com as atividades. Assim, esporadicamente, na sala de aula, proferia-se o número de 

visualizações.  

 

Construído o espaço de comunicação, e antes da realização da primeira atividade, 

o blogue foi apresentado em cada uma das turmas para que se clarificasse o seu objetivo 

e se indicasse o seu endereço. De uma maneira geral, os discentes mostraram-se 

entusiasmados, tendo proferido que, de facto, quando os seus textos são apenas lidos e 

avaliados pelo docente e, posteriormente, guardados por eles, a sua motivação para a 

atividade seguinte tende a decrescer.   

A divulgação das plataformas digitais não decorreu apenas nas salas de aula, mas 

também nos corredores da escola e na sala dos professores pelos quais foram distribuídos 

Figura 8- Blogue da turma de Português e de Espanhol, respetivamente 
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cartazes13 para que todos os membros da instituição tomassem conhecimento deste 

projeto (ver figura 9).   

 

Antes de os textos serem publicados no blogue, eram corrigidos e escritos em 

computador pela Professora Estagiária. Apesar de se considerar que o espaço digital foi 

um recurso interessante e motivador, a cópia das redações afigurou-se uma tarefa 

cansativa. Por esse motivo, e como forma de facilitar o trabalho dos docentes, teria sido 

conveniente, depois de retificadas as composições, solicitar aos discentes que as 

escrevessem em computador (de relembrar que é necessário averiguar se a turma possui 

este aparelho tecnológico em casa, bem como na instituição escolar) como forma de 

revisão, a terceira etapa do processo de escrita, tal como afirmam Tavares e Barbeiro 

(2011):  

 

(…) quanto à dimensão de reformulação, estas potencialidades [do computador] 

vêm ao de cima nos momentos dedicados à revisão, ou seja, nos momentos 

dedicados à leitura do que já se escreveu, designadamente na tarefa de revisão 

final do texto, para se verificar a sua correcção e adequação. O trabalho de revisão 

pode, por conseguinte, ser aprofundado, efectuando-se uma apreciação ou 

avaliação da versão que resultou de uma primeira tentativa, tomando-se decisões 

                                                             
13 Os cartazes foram elaborados pela Professora Estagiária devido às poucas horas letivas e à dificuldade 

em agrupar várias turmas numa sala de aula. Não obstante, considera-se que teria sido conveniente a sua 

realização, por parte dos discentes, para que estes exprimissem pontos de vista.  

Figura 9- Divulgação dos blogues de Português e de Espanhol, respetivamente 
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acerca da manutenção ou eliminação do que se escreveu, procurando-se novos 

elementos, obtendo-se contributos e sugestões dos colegas e do professor, através 

da escrita colaborativa (pp. 60-61).  

 

4.2.2 Os questionários  

 

Os questionários foram um dos instrumentos de recolha de dados eleitos no âmbito 

deste estudo. Ao longo deste Projeto de Investigação-Ação, foram elaborados dois, um 

no mês de novembro e outro no mês de junho, respetivamente. Uma vez já referido o 

objetivo do primeiro questionário (ver anexo 6), apresenta-se a finalidade do segundo (ver 

anexo 11), a qual é obter informações sobre a pertinência das perguntas abertas e das 

atividades de expressão escrita, enquanto impulsionadoras do desenvolvimento da 

criatividade, e do blogue como fonte de motivação para a expressão escrita.  

Durante a construção do questionário final, atendeu-se a alguns aspetos, 

nomeadamente ao tipo de perguntas. Assim, considerou-se necessário para cada questão: 

refletir sobre a clareza das questões relativamente ao tipo de informação que se pretende 

obter; certificar-se de que a pergunta foi adequadamente definida, evitando a utilização 

de palavras abstratas e com elevada probabilidade de interpretações equivocadas; 

assegurar que a pergunta não sofre enviesamento; eliminar as complexidades que 

diminuem a fácil apreensão do significado da questão, evitando colocar duas perguntas 

simultaneamente; verificar se a questão está formulada da forma mais simples possível, 

evitando a utilização da negação e da dupla negação e, por último, assegurar que os 

inquiridos compreendem o tipo de resposta que é solicitada, colocando a pergunta no 

respetivo contexto (Foody, 1996, pp. 203-204).  

Relativamente ao tipo de perguntas elegidas para o questionário, e utilizando a 

terminologia de Tuckman (2000), optou-se por cinco questões de categoria, as quais 

permitem ao aluno “a possibilidade de duas respostas para cada item” (p. 319). Como se 

considera “necessário dar aos respondentes a oportunidade de exprimirem as suas 

opiniões sobre o tópico a ser investigado” (Bell, 2004, p.119), solicitou-se à turma uma 

justificação para a opção assinalada. 

No que respeita ao método de tratamento de dados utilizado, nas perguntas de 

categoria, procedeu-se à contagem da frequência e respetiva percentagem, e nas questões 

de resposta aberta foram selecionadas as citações dos participantes que manifestassem 

diferentes opiniões e sentimentos.  



 
 

60 
 

 

4.3 Fiabilidade e a validade dos instrumentos de recolha de dados utilizados  
 

Tendo em consideração que Escobar (2001) analisa os recursos, enquanto 

instrumentos de avaliação centrados nos discentes, optou-se por utilizar esses parâmetros 

na análise da qualidade dos dados recolhidos. Um dos critérios é a validade, definida do 

seguinte modo:  

 

(…) es la medida en la que un instrumento de evaluación, por ejemplo un 

cuestionario, mide aquello y nada más que aquello que se pretende medir, es decir, 

si la información obtenida mediante el instrumento es relevante para la finalidad 

que se persigue (p. 337).  

 

As restantes características que dizem respeito à avaliação dos instrumentos são a 

fiabilidade, a qual “se refiere a la consistencia de los resultados que arroja un instrumento 

de evaluación” (Escobar, 2001, p. 338) e a praticidade que alude: 

 

(…) a los aspectos prácticos de la recogida de información. Por muy válido y 

fiable que resulte un procedimiento de recogida de información, éste no será útil 

si no se puede llevar a cabo por falta de recursos humanos, técnicos o materiales 

(Escobar, 2001, p. 340). 

 

Conjugar estes termos com os instrumentos de recolha de informação utilizados 

afigura-se difícil, visto haver um conjunto de variáveis incontroláveis. Assim, 

objetivando a validade interna dos questionários, as perguntas focaram-se em aspetos 

relevantes para a finalidade deste projeto. Em termos de fiabilidade, procedeu-se à 

combinação de dois instrumentos de recolha de informação para que fossem obtidos 

dados concretos. Houve, também, a preocupação de manter o anonimato quer no 

preenchimento dos questionários, dos quais se extraíram os comentários dos 

participantes, quer na apresentação das suas produções escritas. Relativamente à 

praticidade, todo o processo de recolha de dados decorreu com normalidade, tendo 

existido sempre os recursos necessários. 
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Capítulo 5: Apresentação e descrição dos resultados  

 

Neste capítulo, são descritas as atividades de escrita criativa desenvolvidas nas 

turmas participantes (5.1), bem como são apresentados os resultados dos instrumentos de 

recolha de dados, especificamente, do questionário final (5.1) e do blogue (5.2).  

 

5.1 Apresentação das atividades de escrita criativa e dos resultados do 

questionário final  

  

Ao longo dos meses de novembro a junho, lecionaram-se dez aulas na disciplina 

de Português, e dez aulas na disciplina de Espanhol, nas quais se desenvolveu este Projeto 

de Investigação-Ação.  

Antes de se elaborar as atividades de escrita criativa, realizou-se a revisão da 

literatura para se averiguar qual seria o procedimento mais idóneo a adotar para se 

promover a criatividade e a motivação dos alunos na expressão escrita, o qual foi descrito 

nos capítulos 2 e 3.  

Face ao exposto, e de forma sumária, primeiramente, apresentou-se a atividade de 

escrita criativa aos discentes, a qual perspetivava a resolução de um problema. 

Seguidamente, antes de se solicitar a produção do texto, dava-se início à atividade de pré-

escrita, na qual se proferia um conjunto de perguntas abertas para que o pensamento 

criativo da turma fosse ativado.  

Para além da apresentação da atividade e da colocação das questões, também se 

facultava um modelo de texto, o qual era desenvolvido pela Professora Estagiária, para 

orientar os alunos, tal como defende Barbeiro (1999):  

 

O texto de base constitui uma orientação para a construção do novo texto. Esta 

orientação pode revelar-se em diferentes aspectos do processo de escrita, quer 

relativos à macro-estrutura, como seja a adopção de uma organização similar à do 

texto de base, quer relativos a aspectos mais restritos (pp. 78-79).   

 

 O modelo de texto não foi tido em conta nos objetivos deste projeto e, 

consequentemente nos capítulos 2 e 3, uma vez que a sua finalidade não se prende com a 

promoção da imaginação e da motivação dos alunos.  
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Relativamente à construção das atividades de escrita criativa, umas foram 

adaptadas da obra Gramática da Fantasia (1993), de Gianni Rodari, e outras elaboradas 

pela Professora Estagiária. Aquando da sua concretização, todos os estudantes já tinham 

tomado conhecimento da existência do blogue.  

No ponto seguinte, depois de se apresentar algumas das atividades desenvolvidas 

nas turmas participantes desta investigação, dá-se a conhecer os resultados do 

questionário final.  

 

5.1.1 As turmas de Português  

5.1.1.1 Turma 7.º A 

 

No dia dezasseis de novembro de dois mil e dezoito, após a leitura e a 

interpretação do excerto “História das Expedições Portuguesas”, da obra O Cavaleiro da 

Dinamarca, de Sophia de Mello Breyner Andresen, realizou-se a primeira atividade de 

escrita criativa. Os estudantes escreveram uma mensagem a um amigo de no máximo dez 

linhas, contando-lhe que, no mês anterior, tinham estado na Alemanha e que precisaram 

de pedir uma informação. Porém, como não sabiam falar a língua oficial do país, tiveram 

de reunir estratégias para tentarem ultrapassar a dificuldade, descrevendo-as.   

 Explicada a atividade, e tal como defendido no capítulo 2, proferiu-se um conjunto 

de perguntas abertas, as quais têm como finalidade ativar a criatividade dos discentes: 

quais são as estratégias ou os instrumentos que utilizam para comunicar com uma pessoa 

que não fala a vossa língua?, caso não pudessem utilizar mímica, o que inventariam? e 

se fossem inventores, que tipo de máquina criariam para tentarem ultrapassar uma 

situação de incompreensão? 

 Após a enunciação das questões abertas, facultou-se à turma o seguinte modelo 

com a finalidade de a orientar:  

 

Olá, João. No mês passado, estive na Alemanha. Como sabes não sei falar alemão, 

por isso pensei em algumas estratégias para ultrapassar esta situação. Primeiro, fui 

comprar um dicionário em papel (sim, o meu telemóvel estava sem bateria). Este 

não foi útil, porque não conseguia pronunciar uma única palavra. Decidi então 

expressar-me da melhor forma que sabia: dançando. Assim, quando precisei de 
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beber água, levantei-me e fiz o gesto para beber, como se faz em Portugal. 

Trouxeram-me um guardanapo. Tinha a boca suja!14 

 

 Corrigidas, comentadas e publicadas as redações dos alunos, conclui-se que estes 

ativaram a sua criatividade, na medida em que construíram histórias cativantes, tal como 

se pode comprovar com os exemplos presentes no anexo 7. Porém, poderiam ter utilizado 

estratégias mais originais como, por exemplo, a criação de um objeto ou de uma máquina 

que permitisse a comunicação entre pessoas que não possuem uma língua comum. 

 No dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e dezanove, depois da leitura e da 

análise do conto “Bilhete com foguetão”, da obra Os da minha rua, de Ondjaki, 

perguntou-se à turma se se recordava do conto “Mestre Finezas”, de Manuel da Fonseca. 

Posteriormente, apresentou-se a atividade de escrita criativa, a qual consistia em que os 

discentes escrevessem um diálogo, sem limite de palavras, entre o barbeiro e o narrador 

de “Bilhete com foguetão”. Durante a conversa, o rapaz contava ao ancião o sucedido na 

sala de aula e este, por sua vez, revelava que sentia saudades de ser criança, transmitindo-

lhe uma lição. 

Antes da produção do texto, colocaram-se perguntas abertas aos estudantes, tais 

como: por que razão os mais jovens querem ser adultos?, por que motivo os anciãos têm 

saudades de serem crianças?, qual seria a lição de vida que os idosos vos transmitiriam? 

e o que aconteceria se, por dois dias, os anciãos se transformassem em crianças e estas, 

por sua vez, em adultos: para que local iriam ou que tipo de atividades realizariam? 

Depois da enunciação das questões, forneceu-se à turma o seguinte modelo de 

texto: 

 

Uma completa insatisfação: O rapaz foi à barbearia de Mestre Finezas para lhe 

contar o sucedido na sala de aula. Assim que entrou no estabelecimento e viu o 

senhor sentado, dirigiu-se-lhe e disse-lhe que hoje ia entregar um bilhete a uma 

menina, mas que uma colega lho tirou da mão, dando-o à delegada de turma.  

– A tua colega fez isso?  

– Sim!  

– Como tenho saudades de ser criança! 

– Quero tanto ser adulto! 

                                                             
14 As questões abertas e os modelos de texto foram desenvolvidos pela Professora Estagiária.  
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– Nunca estamos satisfeitos, rapaz! Quando era da tua idade, sonhava em ser 

adulto para viajar pelo mundo, e para ir a todos os lugares sem ter de informar 

alguém. Também desejava inventar uma máquina do tempo para voltar à infância 

ou ao futuro se me apetecesse.   

– Conseguiu concretizar esses sonhos? 

– Claro que sim! Através da minha imaginação. 

 

 Após a correção, o comentário e a publicação das composições dos estudantes, 

constata-se que estes ativaram a sua criatividade, produzindo enredos interessantes, 

provavelmente, baseando-se em experiências já vividas – visto se encontrarem na 

adolescência – ou já ouvidas, tal como se pode comprovar com os exemplos presentes no 

anexo 8. Ademais, corrobora-se que alguns discentes escreverem duas páginas, o que 

pode indicar que o gosto pela escrita aumentou, talvez, devido à existência da plataforma 

digital.  

 No dia sete de fevereiro de dois mil e dezanove, os alunos, já que desconheciam 

“O Kazukuta”, da obra Os da minha rua, de Ondjaki, deduziram a identidade do 

protagonista e, posteriormente, comprovaram a sua teoria por meio da leitura da crónica. 

Para isso, escolheram uma qualquer palavra e associaram-na ao título do conto para que, 

de seguida, escrevessem uma história, de no máximo vinte e cinco palavras. 

Para facilitar a construção de ideias, colocaram-se algumas perguntas aos 

discentes, tais como: o título do conto refere-se a um ser vivo ou a um ser inanimado?, 

se Kazukuta for um ser vivo, será que habita neste planeta ou noutro? e se for um ser 

inanimado, será um objeto falante ou uma escova cantora? 

Depois da enunciação das questões abertas, apresentou-se o seguinte modelo de 

texto: “O Kazukuta é um armário falante. Vive no sótão repleto de pó e, todos os dias, 

aproxima-se da pequena janela, da qual avista um rio poluído. Tem pena dele e do curso 

de água também.” 

Corrigidas, comentadas e publicadas as redações dos estudantes, verifica-se que 

os resultados desta atividade foram bastante positivos, uma vez que a criatividade foi 

ativada. A turma conseguiu encontrar várias alternativas originais para o mesmo 

problema e captar perceções irreais, tal como se pode comprovar com os exemplos 

presentes no anexo 9.  

Depois de concluída a atividade supracitada, procedeu-se à leitura e à análise da 

narrativa. Seguidamente, os alunos elegeram uma das palavras projetadas no PowerPoint 
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(parque subterrâneo, brinquedo falante, lua, tapete voador e árvore amiga) e redigiram 

uma história sobre o cão Kazukuta, relacionando-a com o vocábulo escolhido.  

Antes da realização da atividade, colocaram-se algumas perguntas aos estudantes, 

tais como: se o Kazukuta tivesse um tapete voador para que local iria? e o que 

aconteceria se o Kazukuta fosse à lua com outros cães ou a um parque subterrâneo 

sozinho? 

Após a colocação das questões, forneceu-se o seguinte modelo de texto à turma:  

 

O Kazukuta, cansado de estar naquela casa, pegou no seu tapete voador e fugiu 

para longe. Chegou a uma floresta, um local calmo e fresco, e caiu num buraco 

que parecia sem fim. Subitamente, os seus pés sentem algo: o chão. Abre os olhos 

apreensivo e maravilha-se. Um mundo mágico. Imagina-o! 

 

Corrigidos, comentados e publicados os textos da turma, corrobora-se que os 

estudantes reuniram ideias originais, desenvolvendo histórias interessantes e cativantes, 

tal como se pode comprovar no anexo 10. 

Depois da concretização destas atividades, no dia doze de junho de dois mil e 

dezanove, os alunos responderam a um questionário (ver anexo 11), cujos resultados se 

encontram no gráfico A. O eixo vertical fornece informações sobre a percentagem de 

alunos que assinalaram a opção “sim” ou “não”, e a linha horizontal indica o número da 

pergunta de categoria, bem como as respetivas opções de resposta: afirmativo, a azul, e 

negativo, a laranja. A distribuição da amostra é de vinte e um alunos.  
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Face aos dados presentes no gráfico A, verifica-se que à pergunta 1 (Consideras 

que as perguntas abertas enunciadas, antes e durante a realização de um texto, foram 

pertinentes para que reunisses ideias?), 90% dos estudantes referiram que as questões 

abertas foram úteis para que selecionassem ideias, uma vez que “fizeram com que tivesse 

mais ideias”, “permitiram pensar noutras opções” e “fizeram reparar em coisas que nunca 

tinha pensado”. Uma pequena percentagem do grupo, 10%, respondeu negativamente à 

questão 1, justificando que as perguntas “não me ajudaram, porque não podia utilizar as 

mesmas ideias” e “não foram úteis”. 

À questão 2 (Pensas que as atividades de expressão escrita realizadas, ao longo 

do ano letivo, desenvolveram a tua criatividade), 85% dos discentes assinalaram que as 

atividades realizadas, ao longo do ano letivo, desenvolveram a sua criatividade, porque 

“eram diferentes das que já fiz” e “eram divertidas e fizeram com que imaginasse várias 

possibilidades”. Uma percentagem de 15% respondeu negativamente à pergunta 2, 

explicando que “as atividades não me ajudaram a ser criativo”.  

Relativamente à pergunta 3 (Sentiste-te motivado a redigir textos, ao teres 

consciência de que estes iam ser publicados no blogue e lidos pelos teus colegas e pelos 

teus familiares?), 81% dos alunos mencionaram que, tendo consciência de que as suas 

redações iam ser publicados no blogue, e lidas por quem acedesse à plataforma digital, 

sentiram-se motivados a escrever: “senti-me motivado, porque sabia que os meus pais 

iam ler o que escrevi”, “senti-me motivado, porque ia mostrar o que fiz nas aulas aos 

meus primos” e “senti-me motivado, porque as pessoas iam ler o que escrevi. Por isso 

preocupei-me com o que escrevia”. Os discentes que responderam negativamente à 

questão 3 (19%), justificaram a sua opção da seguinte forma: “não me senti motivado, 

porque não gosto de escrever” e “não me senti motivado, porque não ia mostrar à minha 

família o que fiz”.  

À pergunta 4 (Consideras que os textos corrigidos no blogue foram pertinentes 

para que te apercebesses de erros ortográficos e gramaticais, e melhorasses a tua 

escrita?), 81% dos alunos consideraram que a correção na plataforma digital foi crucial 

para que se apercebessem de erros ortográficos e gramaticais, e melhorassem a sua 

escrita: “sim, porque consegui comparar o que fiz com a correção e ver quais foram os 

meus erros” e “a correção no blogue ajudou-me a perceber os erros ortográficos que dou, 

porque, quando a correção é feita no papel eu não vejo, mas no computador senti vontade 

de ver”. Já 19% da turma respondeu negativamente à questão 4, alegando que: “não foi 

útil. Bastava a correção no papel”.  
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À última pergunta (Consideras que os professores de línguas (Português, 

Espanhol, Inglês, etc.) deveriam criar um blogue com os textos dos seus alunos?), 90% 

dos estudantes referiram que os professores deveriam construir um espaço digital, uma 

vez que: “era motivador para os alunos”, “os alunos iam gostar, porque iam mostrar aos 

pais” e “os alunos sentiam vontade de aprender mais e fazer melhor, porque todos iam 

ver o que fizeram”. Uma pequena percentagem da turma, 10%, respondeu negativamente 

à questão 5, assegurando que: “o blogue não era motivador, porque os alunos podem não 

gostar de mostrar o que fizeram”.  

 

5.1.1.2 Turma 7.º B 

 

No dia vinte e um de novembro de dois mil e dezoito, após a leitura e a análise do 

excerto “Lourença”, da obra Dentes de Rato, de Agustina Bessa-Luís, realizou-se a 

primeira atividade de escrita criativa. Os estudantes escreveram conselhos a Lourença 

para a ajudar a combater o seu vício de trincar todas as maçãs da fruteira.  

Depois da explicação da atividade aos discentes, proferiu-se um conjunto de 

perguntas com a finalidade de ativar a sua criatividade: se se escondessem apenas as 

maçãs, acreditariam que o problema de Lourença se dissiparia?, de que forma deveria 

agir a família de Lourença para a ajudar: deixando de comprar maçãs ou colocando-as 

num cofre de sete chaves? e o que aconteceria se se alterasse o sabor das maças, 

substituindo o sabor doce pelo amargo? 

Enunciadas as questões, seguidamente, facultou-se um modelo de texto aos 

estudantes: “Lourença, para eliminares o vício de trincares todas as maçãs da fruteira, 

imagina que em cada maçã vive um reptil minúsculo e incrivelmente arrepiante, se visto 

ao microscópico.” 

Após a correção, o comentário e a publicação das redações, verifica-se que os 

resultados desta atividade ficaram aquém do esperado, uma vez que os alunos 

selecionaram ideias semelhantes, não conseguindo encontrar várias alternativas para o 

mesmo problema, tal como se pode comprovar com os exemplos presentes no anexo 10. 

No dia trinta de janeiro de dois mil e dezanove, antes da leitura e da interpretação 

da crónica “Campeão de Corridas”, de José Eduardo Agualusa, os discentes deduziram o 

conteúdo da mesma, tendo em conta o título, e respondendo, por escrito, a seis questões: 

quem foi?, onde se encontrava?, o que fazia?, o que disse?, o que disseram as pessoas? 

e como acabou? 
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Apresentada a atividade, proferiu-se um conjunto de perguntas com a finalidade 

de despertar a criatividade da turma: a que tipo de corridas se referirá a narrativa: de 

carros, de animais, de pessoas, de super-heróis ou de objetos? e quem será o campeão 

de corridas: uma ovelha voadora ou um senhor invisível? 

Proferidas as questões, facultou-se aos alunos o seguinte modelo de texto: “Era o 

Homem-Asas. Ele encontrava-se no céu e era voador profissional. Disse que ia vencer a 

corrida de olhos fechados e as pessoas responderam que acreditavam nele. O senhor ficou 

preso numa nuvem.” 

Corrigidas, comentadas e publicadas as redações da turma, verifica-se que os 

resultados desta atividade, assim como os da anterior, também não foram positivos. Os 

alunos não conseguiram associar ideias e pensamentos, tal como se pode comprovar com 

os exemplos no anexo 13. 

Após a leitura e a interpretação da crónica “Campeão de Corridas”, os alunos 

redigiram um texto no qual explicaram o motivo pelo qual o carro tinha fugido do seu 

dono que o maltratava, e indicaram o desfecho da história. 

Apresentada a atividade, proferiram-se perguntas abertas, as quais permitem o 

desenvolvimento de ideias: por que razão o automóvel fugiu?, o que fará com que um 

carro fique aborrecido com o seu dono?, o que sentiria um carro, caso estivesse, 

constantemente, a saltar nas lombas ou a bater nos muros? e se o mundo fosse de cartão 

ou de algodão, o carro já não fugia do seu dono? 

Enunciadas as questões, facultou-se à turma o seguinte modelo de texto:  

 

O protagonista apercebeu-se de que tinha perdido o carro e decidiu ir procurá-lo. 

De repente, viu o seu automóvel escondido numa esquina, abatido. Quando se 

aproximou perguntou: 

– Por que fugiste? 

– Não quero ser mal tratado. Estou sempre sujo e a saltar muito alto nas lombas.  

O carro respondeu e foi embora sem dizer mais nada.  

Mais tarde, o automóvel encontrou um amigo que lhe disse que tinha o mesmo 

problema. Esse automóvel perguntou-lhe:  

– O que vais fazer? 

– Neste estado, provavelmente, vou para a sucata. 

Quando chegou à sucata, o carro adormeceu, e sonhou com um mundo de papel.  
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Depois de corrigidas, comentadas e publicadas as redações da turma, verifica-se 

que os resultados desta atividade foram mais positivos do que os das anteriores. Os 

estudantes conseguiram selecionar ideias originais e captar perceções irreais, tal como se 

pode comprovar no anexo 14. 

No dia vinte e seis de abril de dois mil e dezanove, depois da leitura e da 

interpretação do texto poético “Impressão digital”, de António Gedeão, os estudantes 

elaboraram um texto narrativo de no mínimo quinze linhas, no qual descreveram um dos 

quadros famosos projetados (A dança da Primavera, de Alberto Giacometti; 

Metamorfose, de Vladimir Krush; O espelho falso, de René Magritte, entre outros). Como 

partes, dividiram a narrativa em introdução (apresentaram o autor, o ano e o título da obra 

de arte), desenvolvimento (descreveram a pintura em pormenor, criando uma história) e 

conclusão (remataram o texto, mas sem repetir o que já tinha sido dito). No final, dotaram-

no de um título sugestivo (distinto do original).  

Antes da realização da atividade, enunciaram-se algumas questões abertas: na 

obra de arte que elegeram, o que observam?, quais são os detalhes principais e os 

secundários?, se fossem pintores, incluiriam na pintura um objeto ou uma pessoa? e qual 

a história do quadro: será uma comédia, uma tragédia ou um romance? 

Após a colocação de perguntas, facultou-se à turma o seguinte modelo de texto: 

 

O clarão: A obra de arte “A queda”, de René Magritte, foi concluída em 1953. 

Quando a observo, imagino uma cidade antiga, na qual chovem, estranhamente, 

homens. Fecho os olhos e voo até a esse espaço citadino. Sou, exatamente, igual 

a eles: tenho uma vestimenta cor de carvão e um chapéu semelhante a um 

capacete; porém, algo me distancia deles. Dirijo-me a um indivíduo e reparo no 

cartão que leva ao peito: “Não sei”. Curiosa, volto-me para outro que, também, 

tem um. Tento compreender a situação e, rapidamente, sou levada pela corrente 

de seres humanos em direção a um armazém obscuro. Sorrateiramente, entro nesse 

edifício e deparo-me com algo surpreendente: todos agem e pensam da mesma 

forma. Decido interrogar um conjunto de sujeitos, os quais me respondem: “Não 

sei”. Não se questionam por que razão estão naquele lugar. De repente, um homem 

elegantemente vestido aproxima-se e diz: “Trabalhem, trabalhem”. A multidão 

acena com a cabeça. Após esse momento, acordo e atribuo àquela cidade hedionda 

a seguinte máxima: “A ignorância é o maior perigo da humanidade”.  
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Corrigidas, comentadas e publicadas no blogue as redações da turma, pelos 

exemplos presentes no anexo 15, corrobora-se que os resultados desta atividade foram 

positivos. Os estudantes ativaram a criatividade, selecionando ideias originais e 

desenvolvendo histórias interessantes. Verifica-se, portanto, que foi havendo uma 

progressiva melhoria na qualidade dos textos produzidos, pelo grupo, para o blogue. 

Depois da realização destas atividades, no dia treze de junho de dois mil e 

dezanove, os alunos responderam ao mesmo questionário que a turma 7.ºA (ver anexo 

11), cujos resultados se encontram no gráfico B. O eixo vertical fornece informações 

sobre a percentagem de alunos que assinalaram a opção “sim” ou “não”, e a linha 

horizontal indica o número da pergunta de categoria, bem como as respetivas opções de 

resposta: afirmativo, a amarelo, e negativo, a azul. A distribuição da amostra é de vinte e 

dois discentes, sendo que faltou um.  

 

Como se verifica no gráfico B, à pergunta 1 (Consideras que as perguntas abertas 

enunciadas, antes e durante a realização de um texto, foram pertinentes para que 

reunisses ideias), 91% dos estudantes responderam que as questões abertas permitiram 

selecionar ideias para os textos: “ tive mais ideias para os textos” e “as perguntas fizeram-

me ter ideias criativas”. Já 9% da turma respondeu negativamente à questão 1, alegando 

que “as perguntas não me ajudaram muito a ser criativo”.  

À questão 2 (Pensas que as atividades de expressão escrita realizadas, ao longo 

do ano letivo, desenvolveram a tua criatividade?), 91% dos discentes afirmaram que as 

atividades realizadas, ao longo do ano letivo, desenvolveram a sua criatividade, uma vez 

que “eram divertidas, por isso tentei ser mais criativo” e “fizeram com que imaginasse 

outras coisas”. Uma minoria de alunos, 9%, respondeu negativamente à pergunta 2, 
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revelando que “não gostei [das atividades], porque não gosto de escrever. Preferia que 

fosse a falar.” 

Relativamente à pergunta 3 (Sentiste-te motivado a redigir textos, ao teres 

consciência de que estes iam ser publicados no blogue e lidos pelos teus colegas e pelos 

teus familiares?), 82% dos alunos responderam que, ao tomarem conhecimento de que as 

suas redações iam ser publicadas numa plataforma digital, sentiram-se motivados a 

escrever, porque “os meus familiares iam ler o que escrevi” e “todas as pessoas iam ler o 

que escrevi. Mesmo as que não conheço.” Já 18% da turma revelou que não se sentiu 

motivada, pois “não gosto de escrever” e “não mostrei a ninguém o que fiz”.  

À pergunta 4 (Consideras que os textos corrigidos no blogue foram pertinentes 

para que te apercebesses de erros ortográficos e gramaticais, e melhorasses a tua 

escrita?), 77% dos alunos consideraram que a correção na plataforma digital foi 

importante para que se apercebessem de erros ortográficos e gramaticais, e melhorassem 

a sua escrita: “consegui perceber alguns dos meus erros, principalmente, as palavras mal 

escritas” e “a correção no blogue ajudou-me a ver como se pode melhorar um texto”. 

Menos de metade da turma, 23%, respondeu negativamente à questão 4, revelando que: 

“gostei de ver os textos no blogue, mas acho que era suficiente a correção a vermelho”.  

À última pergunta (Consideras que os professores de línguas (Português, 

Espanhol, Inglês, etc.) deveriam criar um blogue com os textos dos seus alunos?), 91% 

dos estudantes responderam que os professores deveriam construir um repositório digital 

com os textos dos seus alunos, porque “era motivador” e “ todos iam ver o que se faz nas 

aulas”. Uma pequena percentagem da turma, 9%, respondeu negativamente à questão 5, 

alegando que: “não gosto de mostrar o que faço”.  

Apesar de se ter adotado o mesmo procedimento nas duas turmas, constata-se que 

os resultados foram mais positivos no 7.º A do que no 7.º B, talvez, devido à pouca 

predisposição destes alunos para a criatividade - o que reforça a necessidade de se 

continuar a desenvolver atividades de escrita criativa. Este desfecho também se pode 

dever ao tipo de perguntas abertas enunciadas ou, ainda, à ineficácia do blogue como 

fonte de motivação para o ato de escrever. Porém, estas justificações perdem 

sustentabilidade com os resultados do questionário, uma vez que a maior parte do grupo 

respondeu que as perguntas abertas foram úteis para a construção de ideias, que 

desenvolveu a criatividade, com a colaboração das atividades, e que o blogue é uma 

possível ferramenta de motivação.   
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5.2.2 As turmas de Espanhol  

5.2.2.1 Turma 7.º D 

 

 Nos dias dezoito, vinte e três, e vinte e oito de março de dois mil e dezanove, 

lecionou-se à turma 7.º D a Unidade Didática: “En el hospital”, a partir da qual se 

divulgava a história fictícia do cantor espanhol, Alejandro Sanz, que necessita de 

cuidados médicos, uma vez que sentia dores fortes na barriga. Depois de realizar uma 

endoscopia, os doutores descobriram que o seu problema estava em comer rápido e em 

demasia. Através desta narrativa, apresentaram-se temas como o corpo humano, os 

profissionais dos hospitais, os instrumentos médicos, as comidas típicas espanholas e os 

alimentos, os quais permitiram o desenvolvimento de atividades de escrita criativa.  

 Face ao exposto, a primeira atividade decorreu no dia dezoito de março de dois 

mil e dezanove. Os alunos desconheciam Alejandro Sanz; por esse motivo, a partir do 

retrato do cantor e do título da Unidade Didática, deduziram a sua identidade, 

respondendo a um conjunto de perguntas: ¿cómo me llamo?, ¿a qué me dedico?, ¿en 

dónde estoy?, ¿qué estoy haciendo?, ¿qué digo?, ¿qué me dicen las personas? e ¿cómo 

termina mi historia? 

 Apresentada a atividade, colocaram-se questões abertas para que a criatividade da 

turma fosse ativada: ¿será que el señor es un fantasma o un personaje de una película de 

acción?, si tuviera un sol en la mano, ¿cuál sería su profesión? e ¿qué refleja su manera 

de vestir: su personalidad, sus gustos o sus intereses?  

Após a enunciação das perguntas abertas, facultou-se à turma o seguinte exemplo: 

“Me llamo Javier. Soy doctor y estoy en el hospital, operando un objeto que habla. Digo 

para mí: Todo va a salir bien y mis compañeros dicen: ¡Qué tontería! La historia termina, 

cuando me despierto.” 

Corrigidas, comentadas e publicadas as redações da turma, e como se pode 

comprovar no anexo 16, os resultados desta atividade foram, em termos gerais, positivos, 

tendo em conta a falta de apetência dos estudantes pelo Espanhol, em particular, pelas 

atividades de expressão escrita. 

No dia vinte e três de março, os discentes realizaram a segunda atividade de escrita 

criativa, a qual consistia em descrever um prato típico espanhol ou um alimento, de forma 

criativa, para que o grupo descobrisse a qual se referia. Para além disso, era obrigatório 

terminar o texto com a frase “A mí me gusta(n)…” para que a turma consolidasse a 

formação do verbo “gustar”.  



 
 

73 
 

Depois da apresentação da atividade, enunciaram-se questões abertas, cujo 

objetivo já foi anteriormente mencionado: ¿los platos típicos de España tienen vida?, 

¿los alimentos son semejantes a los seres humanos, es decir, poseen un nariz, dos ojos y 

una boca? e ¿los alimentos llevan prendas de vestir? 

Proferidas as perguntas abertas, apresentou-se à turma o seguinte modelo de texto: 

“Es verde y fresco como el césped. No habla, porque no tiene boca. No escucha, pues no 

tiene oídos. Solamente, tiene camadas y camadas de hojas. Por ello, está simpre con 

mucho calor. A mí me gusta el repollo.” 

Corrigidas, comentadas e publicadas as redações da turma, verifica-se que os 

resultados desta atividade foram positivos, uma vez que os alunos se empenharam e 

reuniram ideias criativas, tal como se pode comprovar com os exemplos presentes no 

anexo 17. 

A última atividade de escrita criativa decorreu no dia vinte e oito de março de dois 

mil e dezanove. Os discentes escolheram a imagem de um alimento e de uma parte do 

corpo, e redigiram um texto narrativo, no qual associavam as duas fotografias, 

promovendo um estilo de vida saudável. Para que a história fosse criativa, deveriam 

relacioná-la com uma das seguintes palavras ou expressões: volar, invisible, creador de 

mundos, mágico, inteligente, brujo e trébol de cuatro hojas.    

Descrita a atividade, enunciaram-se questões abertas para ativar a criatividade da 

turma: ¿será que hay zanahorias mágicas y a qué se dedican? e ¿por qué razón las nueces 

hacen bien al cerebro: dan inteligencia o poderes mágicos?  

Após a colocação de perguntas abertas, apresentou-se um exemplo da atividade 

aos alunos:  

 

Cuando me duele la mano, como apio. Cuando no me duele, también. Ese 

alimento me trae muchos beneficios. Por ejemplo, cuando lo como, me transporto 

al futuro y veo que voy a vivir hasta los cien años. A mí me gusta el apio y a mí 

vida también. ¿Y a ti? 

 

Corrigidas, comentadas e publicadas as redações da turma, verifica-se que os 

resultados desta atividade foram bastante positivos. Os discentes conseguiram encontrar 

várias respostas originais para o mesmo assunto, captar perceções irreais, e associar 

ideias, tal como se pode comprovar no anexo 18. 
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Depois da realização da atividade supracitada, os alunos responderam ao mesmo 

questionário que a turmas de português (ver anexo 11), cujos resultados se encontram no 

gráfico C. O eixo vertical fornece informações sobre a percentagem de alunos que 

assinalaram a opção “sim” ou “não”, e a linha horizontal indica o número da pergunta de 

categoria, bem como as respetivas opções de resposta: afirmativo, a verde, e negativo, a 

laranja. A distribuição da amostra é de dezanove estudantes.  

 

Tal como se confirma no gráfico C, à pergunta 1 (Consideras que as perguntas 

abertas enunciadas, antes e durante a realização de um texto, foram pertinentes para que 

reunisses ideias?), 74% dos estudantes mencionaram que as perguntas abertas foram úteis 

para que selecionassem ideias: ”consegui ser mais criativo” e “as questões fizeram-me 

pensar”. Menos de metade do grupo, 26%, respondeu negativamente à questão, alegando 

apenas que “não me ajudaram”.  

À questão 2 (Pensas que as atividades de expressão escrita realizadas, ao longo 

do ano letivo, desenvolveram a tua criatividade?), 68% dos discentes afirmaram que as 

atividades desenvolveram a sua criatividade, porque “eram diferentes” e “ fizeram com 

que imaginasse outros mundos”. Já 32% do grupo não tem a mesma posição, justificando 

que “não gosto de escrever, por isso não fui criativo.” 

Relativamente à pergunta 3 (Sentiste-te motivado a redigir textos, ao teres 

consciência de que estes iam ser publicados no blogue e lidos pelos teus colegas e pelos 

teus familiares?), 79% dos alunos referiram que, ao tomarem conhecimento de que as 

suas redações iam ser publicadas numa plataforma digital, sentiram-se motivados a 

escrever, pois “sabia que outras pessoas iam ler o que fiz” e “ia mostrar o que fiz”. Já 
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21% da turma respondeu negativamente à questão, alegando que: “não me senti 

motivado” e “não me senti motivado, porque não ia mostrar o que fiz”.  

À pergunta 4 (Consideras que os textos corrigidos no blogue foram pertinentes 

para que te apercebesses de erros ortográficos e gramaticais, e melhorasses a tua 

escrita?), 84% dos alunos consideraram que a correção no blogue foi útil para que se 

apercebessem de erros ortográficos e gramaticais, e melhorassem a sua escrita: “sim, 

porque consigo aprender melhor ao ver no computador” e “aprendi que erros dou, ao 

comparar o que fiz com a correção”. Uma pequena percentagem da turma, 16%, 

respondeu negativamente à questão 4, afirmando apenas que “não foi útil”.  

À última pergunta (Consideras que os professores de línguas (Português, 

Espanhol, Inglês, etc.) deveriam criar um blogue com os textos dos seus alunos?), 79% 

dos estudantes revelaram que os professores deveriam elaborar uma plataforma digital 

com os textos dos seus alunos, porque “era motivador para os alunos” e “os alunos podiam 

mostrar o que fizeram e sentirem-se orgulhosos”. Já 21% da turma respondeu 

negativamente, justificando da seguinte forma: “não, porque há alunos que não gostam 

de mostrar o que fizeram na sala. Têm vergonha”.  

 

5.2.2.2 Turma 9.º A 

 

Nos dias dezassete, vinte e dois, vinte e quatro e vinte e nove de maio de dois mil 

e dezanove, lecionou-se à turma 9.º A a Unidade Didática intitulada: “Tierra solo hay 

una”, a partir da qual se divulgava a história do Planeta Terra. Este sentia-se indisposto 

e, por esse motivo, decidiu ir ao médico com a finalidade de averiguar qual era o seu 

problema. Na consulta, descobre que o seu incómodo se deve às ações negligentes da 

humanidade. Através desta narrativa, apresentaram-se temáticas como os atos 

irresponsáveis dos seres humanos, as catástrofes naturais, e as soluções para uma vida 

mais sustentável, as quais possibilitaram a criação de atividades de escrita criativa. 

Face ao exposto, a primeira atividade decorreu no dia dezassete de maio de dois 

mil e dezanove. Os alunos escreveram uma mensagem ao Planeta Terra, mencionando ser 

um produto nocivo, e contando-lhe o motivo pelo qual os humanos não o devem utilizar. 

Depois da apresentação da atividade, enunciaram-se questões abertas com a 

finalidade de auxiliar os discentes na construção de ideias: ¿qué objetos pueden hacer 

daño al Planeta? e si los materiales nocivos hablasen, ¿qué dirían a la Tierra?  

Proferidas as perguntas abertas, apresentou-se à turma o exemplo da atividade:  
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¡Hola, Tierra! Me llamo Anti y soy una luz incandescente. Mis compañeras y yo 

vivimos en una habitación con personas terribles. Estamos encendidas por la 

mañana, por la tarde y por la noche. No tenemos dos minutos de descanso. A veces 

nos estropeamos para que nos dejen en paz y nos sustituyan por luces renovables; 

sin embargo, eso no ocurre. ¡Qué lástima! No saben que las luces constantemente 

encendidas pueden desviar las aves migratorias de su destino y provocar su 

muerte. Además, son peligrosas para los seres humanos originando insomnio y 

depresiones. 

 

Corrigidas, comentadas e publicadas as redações da turma, constata-se que os 

resultados desta atividade foram positivos, uma vez que foram selecionadas ideias 

originais e encontradas várias respostas para o mesmo tema, tal como se pode comprovar 

com os exemplos presentes no anexo 19. 

No dia vinte e nove de maio de dois mil e dezanove, foi concretizada a última 

atividade de escrita criativa, a qual consistia em eleger um ato irresponsável e encontrar 

uma solução original para tentar eliminá-lo. No final, os estudantes decoraram uma caixa 

de cartão, tendo em conta as ideias selecionadas para os textos. 

Depois da apresentação da atividade, enunciaram-se perguntas abertas, cujo 

objetivo já foi mencionado: si fueseis mágicos, ¿qué invención criaríais para eliminar, 

por ejemplo, la basura en las calles? e si hubiera héroes en acción, ¿qué sucedería a la 

humanidad?  

Proferidas as perguntas abertas, apresentou-se um exemplo da atividade à turma: 

“Se debe ahorrar más agua. Si fuera mágica, criaría un instrumento rojo el cual se pondría 

en las personas para que tomasen conocimiento de la importancia de ahorrar agua.” 

Após a correção, o comentário e a publicação das redações, constata-se que os 

resultados desta atividade foram positivos. Os estudantes reuniram ideias criativas e 

associaram pensamentos, tal como se pode comprovar no anexo 20. 

Depois da realização desta atividade, os alunos responderam ao mesmo 

questionário que a turma 7.º D, cujos resultados se encontram no gráfico D. O eixo 

vertical fornece informações sobre a percentagem de discentes que assinalaram a opção 

“sim” ou “não”, e a linha horizontal indica o número da pergunta de categoria, bem como 

as respetivas opções de resposta: afirmativo, a verde, e negativo, a laranja. A distribuição 

da amostra é de vinte e dois alunos.  
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Como se confirma no gráfico D, à pergunta 1 (Consideras que as perguntas 

abertas enunciadas, antes e durante a realização de um texto, foram pertinentes para que 

reunisses ideias?), 86% dos estudantes revelaram que as perguntas foram úteis para que 

reunissem ideias: “fizeram com que tivesse ideias criativas e originais” e “permitiram 

refletir noutras possibilidades”. Já 14% da turma respondeu negativamente à questão 1, 

não fundamentando a sua decisão.   

À questão 2 (Pensas que as atividades de expressão escrita realizadas, ao longo 

do ano letivo, desenvolveram a tua criatividade?), 91% dos discentes afirmaram que as 

atividades concretizadas desenvolveram a sua criatividade, pois “eram motivadoras por 

serem diferentes das que já tinha realizado” e “eram divertidas e fizeram com que 

imaginasse novos caminhos e possibilidades”. Uma pequena percentagem da turma, 9%, 

respondeu negativamente à pergunta 2, afirmando que “continuo a não me considerar 

criativo, sou muito realista.” 

Relativamente à pergunta 3 (Sentiste-te motivado a redigir textos, ao teres 

consciência de que estes iam ser publicados no blogue e lidos pelos teus colegas e pelos 

teus familiares?), 86% dos alunos responderam que, ao tomarem conhecimento de que as 

suas redações iam ser publicadas numa plataforma digital, sentiram-se motivados a 

escrever, pois “sabia que outros professores e outras famílias iam ler” e “ia mostrar o que 

fiz nas aulas à minha família”. Já 14% do grupo não tem a mesma opinião, alegando que 

“não me senti motivado, porque continuo a não gostar de escrever” e “não me senti 

motivado, porque não me sinto confortável em mostrar o que fiz aos outros”.  

À pergunta 4 (Consideras que os textos corrigidos no blogue foram pertinentes 

para que te apercebesses de erros ortográficos e gramaticais, e melhorasses a tua 

escrita?), 95% dos alunos consideraram que a correção na plataforma digital foi 
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pertinente para que se apercebessem de erros ortográficos e gramaticais, e melhorassem 

a sua escrita: “sim, porque consegui ver quais eram os meus erros e melhorar”, “a correção 

no blogue permitiu-me ver melhor os meus erros” e “ao existir um blogue, faz com que 

veja a correção, porque me sinto responsável pelo que fiz”. Uma pequena percentagem 

do grupo, 5%, respondeu negativamente à questão 4, alegando apenas que “não foi 

pertinente”.  

À última pergunta (Consideras que os professores de línguas (Português, 

Espanhol, Inglês, etc.) deveriam criar um blogue com os textos dos seus alunos?), 86% 

dos estudantes concordaram que os professores deveriam construir um espaço digital com 

os textos dos seus alunos, uma vez que “era motivador para os alunos. Assim, os textos 

não eram vistos apenas pelo professor”, “era motivador, porque os alunos iam mostrar 

aos pais e aos colegas” e “sim, porque era motivador para os alunos e faz com que eles se 

empenhem mais nas atividades”. Já 14% da turma não tem a mesma opinião, afirmando 

apenas que “os professores deveriam criar um blogue para os seus alunos, mas há alunos 

que gostam de mostrar o que fizeram e outros não. O meu caso.”.   
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5.2 Apresentação do número de visitas dos blogues e dos comentários  

 

 Na impossibilidade de se averiguar a identidade dos visitantes aos blogues, pelas 

conversas na sala de aula e na sala dos professores, é possível afirmar que estes eram, 

maioritariamente, estudantes e docentes da instituição.  

 Ao longo do ano letivo, o número de visitas às plataformas digitais foi aumentando 

gradualmente. O blogue da disciplina de Português recebeu oitocentas e trinta e oito 

visitas, até ao dia vinte e quatro de agosto de dois mil e dezanove (ver figura 10). 

 

A plataforma da disciplina de Espanhol teve quatrocentas e vinte e quatro visitas, 

até ao dia vinte e quatro de agosto de dois mil e dezanove (ver figura 11).  

 

  

No que diz respeito ao número de comentários no blogue da disciplina de 

Português, este é de cinquenta e sete. Este resultado, superior ao da plataforma de 

Figura 10- Número de visitas ao blogue da disciplina de Português 

Figura 11- Número de visitas ao blogue da disciplina de Espanhol 
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Espanhol, deve-se ao facto de, no final do ano, ter existido a oportunidade de se lecionar 

uma aula de quarenta e cinco minutos à turma 7.º A para que esta pudesse reler os textos 

dos colegas e exprimir a sua opinião quanto às atividades realizadas, bem como quanto 

às potencialidades do blogue, enquanto fonte de motivação para a expressão escrita. Entre 

essas apreciações, salientam-se as seguintes15:  

 

- Gostei dos textos dos meus colegas, pois esta iniciativa fez com que me 

interessasse pelo português; 

- Gostei muito dos textos dos meus colegas, porque são muito criativos e têm 

expressividade; 

- A atividade foi fabulosa e motivou-me a continuar a escrever; 

- Eu acho que este blogue foi uma boa ideia, pois com ele começamos a escrever 

textos com mais empenho e com mais entusiasmo. Sabíamos que toda a gente que 

entrasse no blogue poderia lê-los, ou seja, tínhamos mais responsabilidade e mais 

interesse; 

- Este blogue aumentou a minha vontade de construir textos, pois assim eles são 

partilhados, e lidos por diversas pessoas. A minha criatividade aumentou; 

- A ideia do blogue é mesmo boa. Não gostava de escrever textos, porque ninguém 

os lia. Agora, todos podem ler o que fiz. 

 

O número de comentários presentes na plataforma digital da disciplina de 

Espanhol são de dezassete, dos quais se destacam:  

 

- Me encantó la actividad. Me gusta hacer cosas diferentes en la clase. Este blog 

me motiva a escribir español; 

- Me gustaría que todos los profesores creasen un blog; 

- La idea del blog es interesante. Así, otros podrán leer nuestros textos; 

- Me gusta la actividad. Con el blog, escribir es más bonito. 

 

 

  

   

                                                             
15 Os comentários foram extraídos das plataformas digitais, bem como corrigidos. 



 
 

81 
 

Capítulo 6: Discussão dos resultados  

 

Neste capítulo, são interpretados os resultados dos instrumentos de recolha de 

dados, e é discutida a validade dos mesmos.   

 

6.1 Interpretação dos resultados  

 

Após a apresentação dos resultados, avançou-se para a interpretação dos mesmos. 

Assim, pretende-se identificar aspetos comuns, os quais permitam responder às perguntas 

e aos objetivos deste Projeto de Investigação-Ação.   

Relativamente aos resultados do questionário, estes foram bastante positivos em 

todas as turmas participantes neste estudo. A maior parte dos discentes considerou que as 

perguntas abertas proferidas, antes e durante a realização de um texto, foram pertinentes, 

uma vez que, a partir delas, conseguiu refletir sobre o problema colocado e encontrar 

várias soluções criativas para o mesmo. Assim, se, inicialmente, os alunos sentiam 

dificuldade em reunir pensamentos e opiniões para enriquecer as suas redações, com a 

colaboração das questões abertas, esse obstáculo foi sendo dissipado.  

Ademais da pertinência das questões abertas, mais de metade da turma, por um 

lado, revelou que as atividades de expressão escrita realizadas, ao longo do ano letivo, 

desenvolveram a sua criatividade, pois eram divertidas, e diferentes das que já havia 

realizado, possibilitando a criação de realidades distintas. Por outro, admitiu que se sentiu 

motivada a redigir os textos, ao ter consciência de que estes iam ser publicados no blogue 

e lidos pelos colegas e pelos familiares. Este sentimento promoveu um sentido de 

responsabilidade em cada aluno, levando-o a aperfeiçoar as suas composições.  

As turmas também asseguraram que os textos corrigidos no blogue foram 

pertinentes para que se apercebessem de erros ortográficos e gramaticais, e melhorassem 

a escrita, porque se sentiram mais responsáveis pelo que tinham elaborado e mais 

predispostas para ver a correção no computador, contrariamente ao que acontecia, quando 

as retificações eram realizadas, somente, no papel. Assim, comprova-se que a introdução 

das TIC na sala de aula pode auxiliar no processo de ensino aprendizagem, na medida em 

que potencia a motivação, a reflexão, a seleção de ideias, e a atenção à coerência e à 

coesão textuais, ao tipo de discurso adotado ou à correção ortográfica. 
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Além do supracitado, a maioria dos discentes considera que os professores de 

línguas (Português, Espanhol, Inglês, etc.) deveriam criar um blogue com os textos dos 

seus alunos, uma vez que estes sentir-se-iam mais motivados para as atividades, ao se 

consciencializarem de que os familiares, os amigos e todos os que acedessem ao blogue 

poderiam ler e avaliar as suas redações.   

Em relação aos estudantes que responderam negativamente às perguntas do 

questionário, isto é, que afirmaram que as perguntas abertas e as atividades desenvolvidas 

não fomentaram o pensamento criativo, e que a plataforma digital não é uma ferramenta 

útil para aumentar a motivação, não conseguiram fundamentar a sua decisão. A ausência 

de resposta permite inferir que, apesar de não concordarem com alguns dos 

procedimentos adotados, não são capazes de compreender o motivo. Os discentes que 

justificaram a sua opinião revelaram apenas que tal pensamento se deve à vergonha que 

nutrem em mostrar as suas composições.  

No que diz respeito ao número de visitas aos blogues de Português e de Espanhol, 

inicialmente, este era diminuto, o que se deve, provavelmente, ao contexto da instituição 

escolar e à pouca apetência dos alunos pelas disciplinas e, em particular, pelas atividades 

de expressão escrita. De forma gradual, as visitas às plataformas digitais cresceram, 

chegando a um resultado bastante positivo devido, talvez, à divulgação dos endereços 

pela escola e à perseverança por parte da Professora Estagiária e das Professoras Titulares 

em relembrar da existência do mesmo. Exemplificando, quando se publicavam as 

redações no blogue, no dia seguinte, os discentes eram informados, solicitando-lhes que 

fossem ver as correções, ler as composições dos colegas e, se possível, expressar opiniões 

e sentimentos. Este número também se pode dever ao entusiasmo e ao interesse que os 

blogues promoveram nos estudantes.  

Relativamente às redações dos discentes, as primeiras atividades mostram a pouca 

predisposição dos alunos para a criatividade e a sua falta de motivação face à expressão 

escrita. Por esse motivo, nas turmas em que se desenvolveram poucas atividades, como é 

o caso das turmas de Espanhol, não se consegue provar, de forma fidedigna, a existência 

de uma evolução, apesar de os resultados dos trabalhos, em termos gerais, serem 

positivos. Nas turmas de Português, em particular no 7.º A, foi notório um progresso 

desde a primeira composição à última, o que leva a deduzir que este estudo teria tido 

resultados mais visíveis, se fosse de larga escala, e com duração mais longa. 

Como tal, e apesar de ser complexo avaliar o pensamento criativo em termos 

quantitativos, aplicando a escala de escrita criativa presente no capítulo 1 – O Projeto de 
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Investigação-Ação: da contextualização ao processo de escolha do tema –, considera-se 

que as turmas de Português, o 7.º A e o 7.º B, situam-se no nível de proficiência B116, 

uma vez que conseguem escrever uma história simples e criativa, relatar experiências e 

expressar sentimentos. 

As turmas de Espanhol, o 7.º D e 9.º A, integram os níveis de proficiência A117/ 

A218 e B1, respetivamente. O 7.º D, como se encontra num nível de iniciação, escreve 

frases simples e breves acerca de temas que lhe são próximos. Porém, ativa a sua 

criatividade, selecionando ideias originais, associando pensamentos, e captando 

perceções irreais. Já o 9.º A, uma vez que possui o nível B1 de Espanhol, é capaz de 

redigir textos criativos de extensão considerável, apesar de não serem sempre muito claros 

e pormenorizados.  

Face ao exposto, constata-se que o tema desta Investigação-Ação é pertinente. As 

perguntas abertas e as atividades de escrita criativa desenvolvidas fomentaram não só a 

criatividade da turma, mas também contribuíram para ativar a sua reflexão, o seu 

interesse, e a sua curiosidade. Ademais, o blogue é uma possível ferramenta de motivação, 

uma vez que aumenta o nível de empenho dos estudantes e, consequentemente a 

qualidade das suas redações.   

 

 

 

 

 

  

                                                             
16 “É capaz de escrever descrições simples e pormenorizadas acerca de uma gama de assuntos que lhe são 

familiares, dentro das suas áreas de interesse. É capaz de escrever um relato de experiências, descrevendo 

sentimentos e reacções, num texto articulado e simples. É capaz de escrever a descrição de um 

acontecimento, de uma viagem recente – real ou imaginada. É capaz de narrar uma história” (Conselho da 

Europa, 2001, p. 97). 
17 “É capaz de escrever expressões e frases simples acerca de si próprio e de pessoas imaginárias – onde 

vivem e o que fazem” (Conselho da Europa, 2001, p. 97). 
18 “É capaz de escrever uma série de expressões e frases simples acerca da sua família, dassuas condições 

de vida, da sua formação, do seu trabalho actual ou mais recente.É capaz de escrever biografias simples e 

imaginárias ou poemas simples sobre pessoas” (Conselho da Europa, 2001, p. 97). 
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6.2 Validade dos resultados  

 

Apesar da metodologia usada na recolha e no tratamento de dados não evidenciar 

um rigor científico que assevere a exatidão dos resultados, é de acentuar que a informação 

e os resultados obtidos através dos dois instrumentos de recolha de informação – o blogue 

e os questionários – revelam correlação e a coerência entre si, o que suporta a validade, 

fiabilidade e confiança deste estudo, apontadas no ponto 4.3 – Fiabilidade e validade dos 

instrumentos de recolha de dados utilizados.  

Face ao exposto, destacam-se algumas variáveis não controláveis, as quais podem 

desvirtuar os resultados deste estudo como uma possível falha na interpretação de 

variáveis não identificadas de forma explícita ou controladas estatisticamente, e, por 

vezes, a ausência de alguns alunos nas atividades desenvolvidas, bem como nos 

questionários.  
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Conclusão  
 

Este Projeto de Investigação-Ação, inserido no âmbito da Iniciação à Prática 

Pedagógica no ensino de Português e de Espanhol, pretendeu, fundamentalmente, dar 

resposta às seguintes questões: podem as perguntas abertas desenvolver a criatividade 

dos estudantes, nas atividades de expressão escrita? e de que forma o blogue pode ser 

uma ferramenta ao serviço da motivação, no momento de escrever? 

Apesar de este projeto ser de pequena escala, e de existirem variáveis 

incontroláveis – as quais já foram referidas anteriormente –, pela análise de dados 

recolhida por intermédio dos instrumentos utilizados, foi possível obter uma resposta 

concreta às perguntas supracitadas. Relativamente à primeira questão, corrobora-se que a 

colocação de perguntas abertas aos estudantes, antes e durante a realização das atividades 

de escrita criativa, permitiu o desenvolvimento da sua criatividade. Estas estimularam o 

seu pensamento e a sua reflexão, originando a criação de inúmeras possibilidades de 

resposta para um tema específico, e a construção de realidades diferentes daquelas em 

que os alunos vivem e que conhecem, tal como se pode comprovar pelas redações 

produzidas pela turma e pelas respostas ao questionário.  

No que diz respeito à segunda questão, de acordo com os resultados, o blogue 

aumentou o nível de motivação dos discentes para com as atividades de escrita criativa. 

As turmas, ao se consciencializarem de que os textos elaborados não iam ser apenas lidos 

e avaliados pela Professora Estagiária, mas também pelos familiares, pelos amigos e por 

todos aqueles que acedessem à plataforma digital, sentiram mais responsabilidade, 

empenho e entusiasmo, repercutindo-se na qualidade dos mesmos.  

Para além de o blogue ter potenciado sentimentos fulcrais no momento de redigir 

um texto, de forma implícita, e pelo que se observou nas aulas, também, por um lado, 

possibilitou o aumento da criatividade, já que a leitura dos textos dos colegas foi um 

importante estímulo para a criação de novas ideias. Por outro, permitiu o desenvolvimento 

da expressão escrita, uma vez que os estudantes, ao se sentirem mais motivados pelas 

atividades de escrita criativa, encontravam-se mais predispostos para escrever.  

Face ao exposto, considera-se que o fator motivação é, de facto, a chave para o 

sucesso, na medida em que se tentou desmistificar a ideia de que a escrita é uma atividade 

monótona e desinteressante, e se pretendeu transmitir a noção de que, apesar de esta ser 

uma tarefa árdua, também é prazerosa, divertida e estimulante, principalmente, quando 

se partilha o que se escreve com outras pessoas.  
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Relativamente à vergonha que alguns alunos sentem ao expor as suas composições 

num blogue, própria da adolescência, como já brevemente referido no ponto 6.1 – 

Interpretação dos resultados –, esta pode ser atenuada através de um momento de diálogo 

e de reforço positivo. Para além disso, considera-se importante transmitir aos estudantes, 

caso estes sintam receio de receber comentários menos positivos, que o erro é importante 

no processo de aprendizagem, uma vez que permite a evolução.  

Apesar de os resultados deste projeto terem sido encorajadores, reconhece-se que 

o seu processo de implementação conheceu, todavia, algumas limitações. Em primeiro 

lugar, salienta-se o tempo reduzido de contacto com as turmas. Provavelmente, haveria 

melhores resultados se tivesse havido a oportunidade de realizar mais atividades com as 

turmas em estudo, em particular, com as turmas de Espanhol. Por exemplo, as aulas de 

Língua Estrangeira funcionavam por Unidades Didáticas e havia apenas três a quatro 

aulas, de quarenta e cinco minutos, com os alunos, o que é insuficiente para se trabalhar 

adequadamente, ou da mesma forma que nas turmas de Português o desenvolvimento da 

criatividade e o blogue, enquanto estratégia de motivação.  

Em segundo lugar, destaca-se a escassa bibliografia referente ao blogue como 

fonte de motivação para as atividades de escrita criativa, o que dificultou a defesa deste 

objetivo. Não obstante, tentou-se encontrar fontes que se referiam às potencialidades das 

TIC, enquanto instrumentos de motivação para a assimilação de conteúdos escolares. 

Por último, enfatizam-se os comentários sucintos e pouco aprofundados dos 

alunos nos questionários, o que ditou, talvez, uma interpretação pouco pormenorizada dos 

mesmos. Esta situação, provavelmente, deve-se ao facto de os estudantes terem 

respondido ao inquérito na última aula com a Professora Estagiária ou se sentirem pouco 

interessados em dar uma opinião fundamentada, já que esta não era um elemento de 

avaliação.  

Numa futura investigação, acredita-se que existam alguns aspetos a serem 

explorados, por um lado, a associação do tema deste projeto às várias etapas do processo 

de escrita com a finalidade de se promover a construção de um texto coerente e coeso. 

Por outro, o desenvolvimento da escrita criativa em pares ou em pequenos grupos, já que 

o trabalho colaborativo, embora possa gerar inquietações por parte da turma, reúne 

diversas vantagens como a ajuda, o debate, a partilha de ideias ou o desenvolvimento de 

competências comunicativas como a expressão e a interação orais.  
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Destaca-se ainda que seria interessante realizar esta investigação com alunos do 

Ensino Secundário para que se averiguasse a sua utilidade nos níveis de escolaridade mais 

elevados.   

De modo a concluir este trabalho, primeiramente, enfatiza-se que apesar de o 

desenvolvimento da criatividade estar integrado nos documentos orientadores, a sua 

importância ainda não teve um lugar merecido na sala de aula. Também, embora nos 

programas se valorizem as TIC, estas ainda não são suficientemente preconizadas como 

ferramentas potenciadoras da motivação para o ato de escrever. Posto isto, existe um 

longo caminho a percorrer no sentido de se atribuir o mesmo destaque a este tema que às 

cinco destrezas: oralidade, leitura, educação literária, escrita e gramática, com o intuito 

de: “Preparar [los discentes] para enfrentarse con el mañana” (Marín, 1980, p. 7). 
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Anexo 1 – Folha de observação  

 

Data da aula:  

Ano/Turma:      

Disciplina:  

 

 

  

Descrição da atividade de escrita 

criativa  

Questões abertas  Reações dos alunos, antes e 

durante a atividade 

Resultado final da atividade 

(ideias realistas ou criativas) 
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Anexo 2 – Folha de observação da turma 7.º A 

 

Data da aula: 8/11/2018 

Ano/Turma: 7.º A     

Disciplina: Português 

Descrição da atividade de escrita 

criativa 

Questões abertas  Reações dos alunos, antes e 

durante a atividade 

Resultado final da atividade 

(ideias realistas ou criativas) 

Atribuir um título original/criativo 

à imagem de um homem junto a um 

lobo.  

 “O lobo é um animal doméstico?”, 

“O felino pode atacar o homem ou 

o contrário?” e “O ser humano 

pode ter sido um lobo numa outra 

vida; por essa razão, aparenta ter 

uma relação próxima com o 

animal?”. 

- Os alunos mostraram-se curiosos 

e entusiasmados por um lobo estar 

junto a um homem. 

 

-Os discentes gostaram da 

atividade, mas perguntaram se 

poderiam realizá-la oralmente. 

Esta situação permite deduzir que 

a turma oferece resistência às 

atividades de escrita. 

 

-As respostas foram todas 

realistas: “O lobo em vias de 

extinção” e “O lobo e o homem”. 

 

-Não houve qualquer esforço, por 

parte da turma, para eleger um 

título criativo.  
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- O grupo, entusiasmado, 

respondeu às perguntas abertas e 

fez comentários pertinentes.  

 

- No momento em que começou a 

redigir, o seu entusiasmo 

terminou, pelo que se observou.  
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Anexo 3 – Folha de observação da turma 7.º B 

 

Data da aula: 14/11/2018 

Ano/Turma: 7.º B    

Disciplina: Português 

 

Descrição da atividade de escrita 

criativa 

Questões abertas  Reações dos alunos, antes e 

durante a atividade 

Resultado final da atividade 

(ideias realistas ou criativas) 

Depois da leitura e análise do 

roteiro: “Aroura Geopark: Um 

território a descobrir”, os 

estudantes tinham de observar 

detalhadamente uma fotografia 

(uma cascata e rochas com musgo), 

e descrevê-la de forma criativa.  

 

 “Será que a cascata fala como os 

seres humanos?”, “Existirá algo a 

viver na água?” e “Será que as 

rochas se movem?”. 

-Não gostaram da atividade, uma 

vez que tinham de escrever: 

“Temos de escrever?”. 

 

 

- As respostas foram muito 

realistas, por exemplo, “Vejo uma 

cascata de água pequena, musgo e 

rochas.” e “Observo na imagem 

uma rocha gigante, da qual sai 

uma corrente de água muito 

forte.”. 

 

-Estas respostas podem dever-se 

ao facto de os alunos ainda não 

estarem predispostos para a 

criatividade.  
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Anexo 4 – Folha de observação da turma 7.º D 

 

Data da aula: 8/11/2018 

Ano/Turma: 7.º D   

Disciplina: Espanhol 

 

 

 

Descrição da atividade de escrita 

criativa 

Questões abertas  Reações dos alunos, antes e 

durante a atividade 

Resultado final da atividade 

(ideias realistas ou criativas) 

Depois de os alunos apresentarem 

os seus dados biográficos à turma 

em língua estrangeira, tiveram de 

criar a identidade de uma pessoa 

irreal.  

 

 “¿Cómo sería físicamente esa 

persona, si fuera hechicera?”, 

“¿Cuál sería su poder mágico?” y 

“¿Cuáles serían sus cualidades y 

sus defectos? 

 

 

 

 Os alunos não estavam 

empenhados neste exercício, uma 

vez que solicitaram a sua 

concretização em voz alta. 

- As respostas foram muito 

realistas, o que poderá dever-se ao 

facto de os alunos, por um lado, 

ainda não estarem predispostos 

para a criatividade. Por outro, não 

sentirem qualquer motivação face 

às atividades de escrita.  
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Anexo 5 – Folha de observação da turma 9.º A 

 

Data da aula: 21/11/2018 

Ano/Turma: 9.º A   

Disciplina: Espanhol 

Descrição da atividade de escrita 

criativa 

Questões abertas  Reações dos alunos, antes e 

durante a atividade 

Resultado final da atividade 

(ideias realistas ou criativas) 

Para iniciar uma nova temática, 

intitulada “En cartelera”, solicitou-

se aos estudantes que imaginassem 

ser um super-herói (podiam criar 

um) e que elegessem um título 

original para o filme acerca da sua 

vida.  

 

 “Si fueseis héroes, ¿cuál sería 

vuestro poder mágico?”, “¿Cómo 

sería vuestro aspecto físico?” e “¿A 

quién salvaríais?”. 

 

 

 - Os estudantes gostaram da 

atividade; no entanto, 

manifestaram que esta poderia ter 

sido realizada em grupo e 

oralmente.  

- O resultado final, em certa 

medida, não foi surpreendente, na 

medida em que os títulos 

atribuídos não foram criativos: “El 

Hombre-Araña” e “El héroe de los 

animales”. 

 

- Títulos, em certa medida, 

criativos: “El Batman azul-cielo, 

el salvador de los niños” e “El 

perro: destructor de la injusticia”. 
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Anexo 6 – Questionário inicial 

 

Questionário: Ciclo zero 

 

Este questionário é realizado no âmbito do Mestrado em Ensino de Português e 

de Língua Estrangeira no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário na área de 

especialização de Espanhol. O seu objetivo é recolher informações sobre a viabilidade do 

Projeto de Investigação-Ação, o qual tem como finalidade desenvolver a criatividade e a 

motivação dos estudantes, nas atividades de expressão escrita.  

 

Antes de preencheres este questionário, lê cuidadosamente as questões e, no caso 

de alguma dúvida, informa-me para o seu esclarecimento. Não coloques, por favor, o teu 

nome na folha, dado que este é um questionário anónimo. 

 

a. Ano de escolaridade:_____ 

1. Assinala com uma cruz (X) a opção que se adequa ao teu caso. 

 

Agradeço a tua colaboração!

 Sim Não 

1.1 Tens computador em casa?   

1.2 Tens acesso à internet fora do contexto escolar?   

1.3 Costumas seguir blogues?   

1.4 Tens um blogue?   

1.5 Gostas de escrever?   

1.6 És criativo?   

1.7 Acreditas que se os textos que produzisses, na sala de aula, fossem 

publicados num blogue, a tua motivação aumentaria significativamente? 

  

1.8 Na eventualidade de existir um blogue da turma sobre a escrita criativa, 

convidarias os teus amigos e familiares a participarem, ativamente, com 

comentários aos textos?  
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Anexo 7 – Primeira atividade de escrita criativa da turma 7.º A 
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Anexo 8 – Segunda atividade de escrita criativa da turma 7.º A 
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Anexo 9 – Terceira atividade de escrita criativa da turma 7.º A 
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Anexo 10 – Primeira atividade de escrita criativa da turma 7.º B 
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Anexo 11 – Questionário final 

 

Questionário: Primeiro ciclo 

  

Este questionário é realizado no âmbito do Mestrado em Ensino de Português e 

de Língua Estrangeira no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário na área de 

especialização de Espanhol. A sua finalidade é recolher informações sobre a pertinência 

das perguntas abertas e das atividades de expressão escrita, enquanto impulsionadoras do 

desenvolvimento da criatividade, e do blogue como fonte de motivação para a expressão 

escrita. 

 

Antes de preencheres este questionário, lê cuidadosamente as instruções de 

preenchimento e, no caso de alguma dúvida, informa-me para o seu esclarecimento. Não 

coloques, por favor, o teu nome na folha, dado que este é um questionário anónimo. 

 

Instruções de preenchimento: (Por favor, lê estas instruções até ao fim) 

 

Para responderes às perguntas, assinala com um X a opção que melhor 

corresponde ao que pensas e, nos casos aplicáveis, escreve por extenso a informação 

pedida no respetivo espaço.  

Antes de dares por terminado o preenchimento do questionário, verifica se 

respondeste a todos os itens pedidos. 

 

a. Ano de escolaridade:_____ 

1. Consideras que as perguntas abertas enunciadas, antes e durante a realização de 

um texto, foram pertinentes para que reunisses ideias? 

Sim       Não  

Justifica a tua opção.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Pensas que as atividades de expressão escrita realizadas, ao longo do ano letivo, 

desenvolveram a tua criatividade? 

Sim       Não  
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Justifica a tua opção. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Sentiste-te motivado a redigir textos, ao teres consciência de que estes iam ser 

publicados no blogue e lidos pelos teus colegas e pelos teus familiares? 

Sim       Não  

Justifica a tua opção.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Consideras que os textos corrigidos no blogue foram pertinentes para que te 

apercebesses de erros ortográficos e gramaticais, e melhorasses a tua escrita.  

Sim       Não  

Justifica a tua opção.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Consideras que os professores de línguas (Português, Espanhol, Inglês, etc.) 

deveriam criar um blogue com os textos dos seus alunos? 

Sim       Não  

Justifica a tua opção.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Agradeço a tua colaboração! 
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Anexo 12 – Segunda atividade de escrita criativa da turma 7.º B 
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Anexo 13 – Terceira atividade de escrita criativa da turma 7.º B 
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Anexo 14 – Quarta atividade de escrita criativa da turma 7.º B 
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Anexo 15 – Quinta atividade de escrita criativa da turma 7.º B 
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Anexo 16 – Primeira atividade de escrita criativa da turma 7.º D 
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Anexo 17 – Segunda atividade de escrita criativa da turma 7.º D 
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Anexo 18 – Terceira atividade de escrita criativa da turma 7.º D  
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Anexo 19 – Primeira atividade de escrita criativa da turma 9.º A 
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Anexo 20 – Segunda atividade de escrita criativa da turma 9.º A 

 

 


