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Resumo 

A Escrita Criativa por Fases é uma ferramenta útil no ensino de línguas. Com o objetivo 

de comprovar se pode contribuir para a aquisição dos pronomes pessoais de 

Complemento Direto e Complemento Indireto por parte dos aprendentes de Português 

Língua Estrangeira, elaborou-se um estudo com uma turma de nível A2 durante 1º 

Semestre do ano letivo 2019/2020 (em regime presencial) do Curso Semestral de 

Português para Estrangeiros organizado pela Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto. Realizou-se uma investigação sobre a escrita, a criatividade e a Escrita Criativa 

para determinar como se devia levar esta atividade para a sala de aula, tendo em conta as 

caraterísticas da turma em que se aplicaram as Unidades Didáticas. Dada a importância 

das fases que compõem o processo de escrita (planificação, textualização e revisão), 

optou-se pelo termo Escrita Criativa por Fases. Por outro lado, selecionou-se um dos 

conteúdos gramaticais incluídos no programa do curso e no qual os discentes 

apresentavam dificuldades e fez-se uma pesquisa sobre o mesmo. Posteriormente, 

desenvolveu-se uma planificação de duas Unidades Didáticas e procedeu-se à sua 

implementação junto dos alunos da turma referida. Finalmente, mediram-se quantitativa 

e qualitativamente os resultados obtidos, tendo em conta a observação direta da 

professora, a análise dos textos produzidos pelos discentes e os questionários preenchidos 

por eles no final de cada Unidade Didática, e concluiu-se que a Escrita Criativa por Fases 

era eficaz para o tratamento dos pronomes clíticos. 

 

Palavras-chave: escrita por fases; escrita criativa; pronomes clíticos; pronomes de 

Complemento Direto e Complemento Indireto; Português Língua Estrangeira. 
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Abstract 

Creative Writing by Stages is a useful tool in language teaching. Aiming to prove if it can 

be used in the acquisition of Direct and Indirect Object personal pronouns by Portuguese 

as Foreign Language students, I undertake a study with an A2 level class in the 1st 

Semester of the year 2019/2020 of the Six-month Course of Portuguese for Foreigners, 

organised by the Faculty of Arts and Humanities of the University of Porto. I carried out 

an investigation about writing, creativity and Creative Writing in order to determine how 

to apply this activity at class, taking into account the specific characteristics of the group. 

Due to the relevance of the writing stages (planning, writing and revising), I decided to 

use the term Creative Writing by Stages. By the other side, I choose one of the 

grammatical contents of the course in which the learners had difficulties and I researched 

about it. Then, I designed two Teaching Units and put them into practice. Finally, I 

measured the results quantitative and qualitatively, considering the direct observations 

made by the teacher, the analysis of the texts written by the students and the surveys 

handed to them after each Teaching Unit, and I concluded that Creative Writing by Stages 

was effective to teach Direct and Indirect Object personal pronouns. 

 

Keywords: creative writing; writing by stages; Direct Object and Indirect Object 

pronouns; Portuguese as Foreign Language. 
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Resumo 

A Escrita Creativa por Fases é unha ferramenta útil no ensino de linguas. Co obxectivo 

de comprobar se pode contribuír á adquisición dos pronomes persoais de Complemento 

Directo e Complemento Indirecto por parte dos estudantes de Portugués Lingua 

Estranxeira, elaborouse un estudo cun grupo de nivel A2 no 1º Semestre do ano 

2019/2020 do Curso Semestral de Portugués para Estranxeiros organizado pola Facultade 

de Letras da Universidade do Porto. Realizouse unha investigación sobre a escrita, a 

creatividade e a Escrita Creativa para determinar como se debía levar esta actividade para 

a aula, tendo en conta as características do grupo con o cal se ía tratar. Dada a importancia 

das fases que compoñen o proceso de escrita (planificación, textualización e revisión), 

optouse polo termo Escrita Creativa por Fases. Por outro lado, seleccionouse un dos 

contidos gramaticais incluídos no programa do curso e no cal os discentes presentaban 

dificultades e fíxose unha busca sobre o mesmo.  Despois, desenvolveuse unha 

planificación de dúas Unidades Didácticas e procedeuse á súa aplicación cos alumnos do 

grupo referido. Finalmente, medíronse cuantitativa e cualitativamente os resultados tendo 

en conta a observación directa da profesora, a análise dos textos producidos polos discente 

e os cuestionarios respondidos por eles no final de cada Unidade Didáctica, e concluíuse 

que a Escrita Creativa por Fases era eficaz para o tratamento dos pronomes clíticos.  

 

Palabras chave: escrita por fases; escrita creativa; pronomes clíticos; pronomes de 

Complemento Directo e Complemento Indirecto; Portugués Lingua Estranxeira. 
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Resumen 

La Escrita Creativa por Fases es una herramienta útil en la enseñanza de lenguas. Con el 

objetivo de comprobar si puede ser usada para la adquisición de los pronombres 

personales de Complemento Directo y Complemento Indirecto por los estudiantes de 

Portugués Lengua Extranjera, se elaboró un estudio con un grupo de nivel A2 del 1er 

Semestre del año 2019/2020 del Curso Semestral de Portugués para Extranjeros 

organizado por la Facultad de Letras de la Universidad de Porto. Se realizó una 

investigación sobre la escrita, la creatividad y la Escrita Creativa para determinar cómo 

se debía llevar esta actividad a las aulas, teniendo en cuenta las características del grupo 

de alumnos. Dada la importancia de las fases que componen el proceso de escrita 

(planificación, textualización y revisión), se optó por el término Escrita Creativa por 

Fases. Por otra parte, se seleccionó uno de los contenidos gramaticales incluidos en el 

programa del curso y en el cual los discentes presentaban dificultades y se hizo una 

búsqueda sobre él. Después, se planificaron dos Unidades Didácticas y se aplicaron con 

el grupo mencionado. Finalmente, se midieron cuantitativa y cualitativamente los 

resultados teniendo en cuenta la observación directa de la profesora, el análisis de los 

textos producidos por los discentes y los cuestionarios respondidos por ellos al final de 

cada Unidad Didáctica, y se concluyó la efectividad de la Escrita Creativa por Fases para 

el tratamiento de los pronombres clíticos. 

 

Palabras clave: escrita por fases; escrita creativa; pronombres clíticos; pronombres de 

Complemento Directo y Complemento Indirecto; Portugués Lengua Extranjera. 
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Introdução 

O presente relatório de estágio enquadra-se no Mestrado em Português Língua Segunda/ 

Língua Estrangeira da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) e com ele 

pretende-se dar conta da investigação e da intervenção pedagógico-didática realizadas 

durante o Estágio Pedagógico. 

O objetivo deste trabalho é estudar o uso da inclusão da Escrita Criativa por Fases (ECF) 

para a aquisição dos pronomes clíticos no processo de ensino-aprendizagem de Português 

Língua Estrangeira (PLE). Para pôr em prática o projeto, fez-se uma investigação sobre 

a ECF, tentou-se propor uma definição adequada do mesmo para o contexto do curso de 

PLE e determinou-se o conteúdo gramatical ‒ os pronomes pessoais de Complemento 

Direto (CD) e de Complemento Indireto (CI) ‒ e os géneros textuais a tratar de acordo 

com o programa do curso. A escolha da ECF está motivada pela pouca presença que esta 

atividade tem no ensino em geral e nas aulas de Língua Estrangeira (LE) em particular, 

apesar de estar contemplada em documentos reguladores como o Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas (QECRL) e de terem sido estudados os benefícios 

da sua aplicação no contexto de ensino-aprendizagem. 

Assim, neste trabalho aborda-se de forma teórica e prática a ECF e os pronomes clíticos 

no contexto de ensino-aprendizagem de PLE numa turma de A2 do Curso Semestral de 

Português para Estrangeiros da FLUP. Para dar conta da investigação, do processo de 

aplicação e dos resultados, o relatório de estágio está dividido em quatro capítulos. 

No Capítulo 1 realiza-se um enquadramento teórico da ECF. Primeiro define-se o 

conceito de escrita, explicam-se as três fases que o integram e expõe-se a sua situação e 

relevância no ensino de LE. Depois, define-se criatividade, apresentam-se alguns dos 

seus benefícios e mitos relacionados com ela e trata-se o seu papel no ensino. 

Determinados os elementos que compõem o termo de EC e explicadas as fases do 

processo de escrita, elabora-se uma definição de escrita criativa (EC) específica para este 

trabalho, embora se considere aplicável a outros contextos. Além disso, aborda-se o seu 

papel no ensino de LE, fornecem-se exemplos de atividades de EC aplicáveis ao contexto 

de ensino de línguas em geral e explica-se a escolha particular do termo ECF. 
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O Capítulo 2 está dedicado aos pronomes clíticos. Nesta secção define-se o conceito de 

clíticos; determinam-se as diferenças entre os clíticos em geral e os pronomes clíticos em 

particular; fala-se das suas propriedades; explicam-se os casos de colocação enclítica, 

proclítica e mesoclítica considerados gramaticais no Português Europeu (PE); 

especificam-se as possíveis combinações dos pronomes clíticos e expõem-se as 

modificações que podem sofrer quando se usam enclíticos. 

Já o Capítulo 3 descreve a implementação pedagógico-didática realizada. Primeiro 

apresenta-se o contexto de estágio, incluindo informações como o curso em que se 

enquadra, a caraterização da turma e do nível da mesma, tendo como base os documentos 

reguladores, e põem-se em relevo as vantagens do uso da ECF para o tratamento dos 

pronomes pessoais de CD e CI como conteúdo gramatical. Depois, explica-se o processo 

de aplicação nas duas Unidades Didáticas (UD) realizadas durante o estágio, descrevendo 

as atividades desenvolvidas com os alunos em sala de aula e as solicitadas como trabalho 

para casa (TPC) e determinando os objetivos, temas e conteúdos de cada uma delas. 

No Capítulo 4, apresentam-se os resultados da implementação tendo como referência os 

questionários preenchidos pelos alunos na última aula de cada uma das UD, as 

observações realizadas e os textos redigidos por eles. Estes resultados expressam em 

dados qualitativos e quantitativos o acolhimento das atividades de ECF por parte dos 

discentes e os avanços no seu uso dos pronomes pessoais de CD e CI, com o fim de aferir 

do êxito da metodologia escolhida. Neste capítulo também se expõem uma proposta de 

melhoria e algumas conclusões. 

Finalmente, na última secção sintetizam-se as ideias principais expostas ao longo do 

relatório. 
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Capítulo 1 – A Escrita Criativa 

Neste capítulo, o meu objetivo é definir e descrever a EC. Para o fazer, primeiro apresento 

separadamente os seus componentes ‒ a escrita e a criatividade. No primeiro subcapítulo, 

defino a escrita, falo da sua situação no ensino de LE 1 e da sua importância, e explico o 

processo de escrita. No segundo, para além de explicar o que se entende por criatividade, 

exponho e proponho-me demistificar crenças comuns relacionadas com ela e falo dos 

seus benefícios e do seu papel no ensino. Finalmente, o terceiro subcapítulo é dedicado à 

EC e nele delimito o conceito, trato o seu papel no ensino de LE e apresento alguns 

exemplos de atividades. 

1.1. A escrita 

A escrita, em contraste com a fala, requer uma aprendizagem mais consciente pelas 

múltiplas operações que implica. Segundo Fernández Lázaro (2012, p. 46) escrever 

implica desenvolver conhecimentos, habilidades e estratégias; coordenar múltiplos 

processos simultaneamente; e refletir sobre aspetos teóricos da língua ‒ como a 

morfossintaxe ou a semântica ‒ que não costumam ser objeto de reflexão na oralidade. A 

escrita envolve três elementos: o contexto da tarefa, a memória a longo prazo do escritor 

e as fases da escrita (Flower & Hayes, 1981). O contexto da tarefa inclui elementos 

alheios ao escritor, como o texto propriamente dito. Na memória a longo prazo, o escritor 

guarda o conhecimento do tema, da gramática da língua ou das estratégias de escrita. As 

fases da escrita, que serão tratadas posteriormente de forma pormenorizada, incluem a 

planificação, a textualização e a revisão. 

Seja qual for a língua em que se escreva, as capacidades necessárias e os elementos 

implicados são os mesmos. Desta forma, segundo Guasch (2000, p. 289), ao escrever 

numa LE, transferem-se só as capacidades menos relacionadas com o código linguístico 

(i.e. a pontuação). Contudo, embora a escrita numa LE traga consigo a mobilização de 

conhecimentos gerais sobre o tema, o público ou as estratégias de escrita, também exige 

                                                             
1  Na parte teórica deste relatório, usa-se o termo LE como genérico. Na parte prática, refletir-se-á no 
contexto concreto do projeto. 
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que o sujeito mobilize conhecimentos ortográficos, sintáticos ou gramaticais sobre os que 

pode ter que refletir de uma maneira mais consciente do que em L1 (Língua Primeira). 

Nas palavras de Kroll (1990, p. 2): “the complexity of mastering writing skills is 

compounded both by the difficulties inherent in learning a second language and by the 

way in which first language literacy skills may transfer to or detract from the acquisition 

of second language skill”. Logo, a escrita em LE pressupõe maior complexidade. 

Consequentemente, nalguns casos as dificuldades de escrever numa LE criam um 

sentimento de angústia nos discentes (Raimes, 1983). Com o fim de atenuar este 

sentimento, uma estratégia consiste em relacionar a escrita com atividades mais lúdicas 

(Fernández Lázaro, 2012). Quanto aos usos lúdicos e estéticos da linguagem, o QECRL 

menciona que têm “um papel importante na aprendizagem e no desenvolvimento da 

língua [que não estão apenas presentes no âmbito educativo e que] são tão importantes 

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

Como exemplos de usos lúdicos, no documento, destacam-se alguns jogos como o da 

forca, os jogos mediáticos da TV ou da rádio e outros como os trocadilhos. Desta forma, 

pode-se salientar o uso lúdico e estético da língua como facilitador da aprendizagem e 

como uma forma de integrar o aluno na sociedade, de prepará-lo para a realidade que vai 

ter de enfrentar fora das aulas, a qual também vai integrar momentos lúdicos e estéticos.  

Como se inclui no QECRL (Conselho da Europa, 2001) “Os estudos literários têm várias 

finalidades educativas, intelectuais, morais e afectivas, linguísticas e culturais” e são os 

professores de LE os que têm de “explicitar em relação ao aprendente: que usos lúdicos 

e estéticos da língua necessitará ele de fazer/lhe será exigido que faça/para que usos 

deverá estar preparado” (p. 89). Neste sentido, uma das atividades que se pode solicitar 

aos alunos e que combina as dimensões lúdica e estética da linguagem é a EC.  

No entanto, antes de definirmos a EC, vamos tratar do papel da escrita, em geral, no 

ensino de LE. Tradicionalmente, a escrita em LE era entendida como um apoio às 

atividades orais, de gramática e de vocabulário. Todavia, atualmente esta visão está a ser 

substituída e a escrita começa a ver-se como uma tarefa relevante de forma independente 

(Weigle, 2009). Aliás, a escrita também era uma das últimas atividades a ser ensinada, 
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pois considerava-se que os alunos de uma LE só podiam aprender a escrever na língua-

alvo depois de desenvolverem outras competências. Porém, também há uma perspetiva 

oposta: “writing-to-learn, which sees writing as a vehicle for learning” (Harklau, 2002, p. 

342), isto é, aprender a língua-alvo usando a escrita como meio para esta finalidade. 

Portanto, é preciso perguntar-se porque estão a mudar os pontos de vista e quais as 

vantagens que os estudantes de LE podem ter ao trabalhar a produção escrita. Em primeiro 

lugar, destaca-se a oportunidade de refletir que a escrita oferece. No geral, e em contraste 

com a oralidade, a escrita não é imediata ‒ embora na atualidade esta afirmação não se 

cumpra totalmente devido às novas tecnologias. Isto significa que o emissor tem tempo 

para redigir e rever o que foi escrito. Nas palavras de Williams (2012, p. 322): 

“two inherent features of writing [are] (1) its permanence and (2) the slower pace 

at which it occurs in comparison to speaking. These two features permit more 

learner control over attentional resources as well as more need and opportunity 

to attend to language both during and after production”.  

Nesta linha, ainda que os discentes possam experimentar dificuldades no momento de se 

expressarem por escrito, em contraste com a expressão oral, podem consultar materiais 

ou refletir sobre o seu conhecimento explícito. Dentro deste conhecimento explícito 

incluem-se as regras aprendidas, cuja reflexão contribui para um melhor uso futuro das 

mesmas (Wolff, 2000).  

No entanto, embora se fale de conhecimento explícito, a escrita implica também o uso do 

conhecimento implícito, pois os aprendentes utilizam a língua adquirida, mas ‒ como foi 

mencionado ‒ têm tempo para refletir sobre o aprendido (Polio, 2012). Neste sentido, 

Williams (2012) destaca a possibilidade da conversão do conhecimento explícito em 

implícito. Aceitando isto, a escrita tem de ser vista como uma ferramenta de grande 

impacto no desenvolvimento da língua-alvo. Aliás, o mesmo autor refere o facto de a 

escrita favorecer, desde os primeiros estágios da aprendizagem, a aquisição de 

vocabulário. Desta forma, é importante que esta atividade se inclua desde os primeiros 

níveis de aprendizagem de uma LE, até aos mais avançados. 
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Por outro lado, a escrita não favorece apenas a aprendizagem da língua-alvo, também 

ajuda os discentes a organizarem as suas ideias de uma forma lógica e coerente, contribui 

para o desenvolvimento de habilidades metacognitivas e influencia as outras 

competências devido à interdependência que existe entre elas (Barbini, 2015; Pinto, 2014; 

Harmer, 2007). 

Em geral, a prática da escrita traz aos discentes vantagens a nível pessoal ao permitir-lhes 

melhorar a organização do seu pensamento e estimular a sua capacidade metacognitiva. 

Para o ensino de LE, é fundamental pela sua inter-relação com o resto das competências, 

pelas oportunidades que oferece aos estudantes de refletir sobre os conhecimentos 

aprendidos e pela sua potencialidade para favorecer a passagem do conhecimento 

explícito a um conhecimento implícito. Em suma, a escrita não pode ser marginada no 

ensino de LE. 

Para que os alunos possam usufruir dos benefícios da escrita, é importante que o professor 

conceda tempo às diferentes fases em que esta atividade se divide ‒ planificação, 

textualização e revisão (Hayes & Flower, 1980; Camps, 1990; Hayes, 1996) ‒ e que lhes 

reconheça a importância. É preciso salientar que estas três fases não são lineares, isto é, 

não se sucedem progressiva e ordenadamente da primeira à última, mas sim recursivas. 

Oliveira (2013) salienta que, embora a primeira fase tenha grande importância para o 

sucesso do texto, nem sempre se lhe concede o destaque que merece. A relevância deste 

momento tem a ver com as suas implicações no processo de escrita. Segundo Flower e 

Hayes (1981), neste primeiro estágio os escritores elaboram uma representação mental 

abstrata do conhecimento que irão plasmar no papel posteriormente através de três 

subprocessos: a geração de ideias, que consiste na recuperação de informação relevante 

da memória a longo prazo; a organização, isto é, dar uma estrutura adequada às ideias 

geradas; e o estabelecimento de objetivos, que diz respeito ao que se quer transmitir e 

como se quer fazer.  

Já a textualização consiste na passagem para o papel das ideias da fase anterior (Flower 

& Hayes, 1981). Esta operação tem certas peculiaridades, pois implica transformar em 

língua a informação gerada na fase de planificação ‒ a qual pode estar representada 
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linguisticamente, com imagens ou com símbolos, entre outros. Neste sentido, é 

importante destacar que, no caso do ensino de LE, este momento pode consistir numa 

tradução das ideias geradas na L1 dos aprendentes, especialmente no caso dos alunos de 

níveis iniciais e com menor domínio da língua-alvo. Aliás, poderia implicar a adaptação 

à cultura da LE das ideias geradas com base na cultura dos alunos. Contudo, também é 

provável que o texto escrito em LE contenha elementos da cultura da sua L1 (i.e. 

referências a lugares, a costumes ou à gastronomia). 

No que diz respeito à fase de revisão, distinguem-se dois subprocessos: avaliação e 

correção (tradução minha). Estes, da mesma forma que o subprocesso da geração de 

ideias, podem produzir-se em qualquer momento do ato de escrita. Durante a revisão, tem 

lugar uma reflexão consciente e os autores releem o texto escrito de duas formas 

possíveis, “either as a springboard to furhter translating or with an eye to systematically 

evaluatinng and/or revising the text” (Flower & Hayes, 1981, p. 374). Os momentos de 

revisão produzem, normalmente, novos ciclos de planificação e textualização, embora 

esta fase possa ocorrer também de forma não planificada, como um momento provocado 

por uma avaliação do texto ou da própria planificação. Para o contexto de ensino-

aprendizagem de LE, esta fase é produtiva para os alunos. Williams (2012) destaca que 

durante a revisão os alunos acedem ao seu conhecimento explícito sobre a LE e percebem 

as lacunas que têm que preencher ao fazerem uma comparação com a planificação. Por 

outra parte, a reformulação é uma técnica eficaz para estimular a consciência e a reflexão 

sobre a língua (Swain & Lapkin, 2002). 

Em conclusão, as três fases são necessárias para escrever textos com sucesso. No ensino 

de LE, os três momentos são relevantes por diferentes aspetos. No entanto, como foi 

avançado anteriormente, a fase de planificação é muitas vezes desconsiderada. Do meu 

ponto de vista, esta desconsideração pode estar relacionada com o facto de que nela os 

alunos podem gerar ideais ou pensar uma determinada estrutura na sua L1, fazendo pouco 

ou escasso uso da língua objeto de aprendizagem. Todavia, na fase de textualização e de 

revisão têm de usar obrigatoriamente a LE. Desta forma, a textualização e a revisão 

podem ser vistas como as fases em que os alunos podem refletir e aprender mais sobre a 
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LE (i.e. analisando as estruturas que estão a escrever, consultando dicionários e 

gramáticas, recorrendo aos colegas e ao professor). Para que a planificação seja vista 

como relevante ao mesmo nível que as restantes fases, seria importante levar a cabo 

estratégias que impliquem o uso da língua-alvo desde a planificação, mesmo porque “esta 

etapa constitui um momento ideal para as preocupações com a aprendizagem do 

vocabulário” (Barbosa, 2012, p. 28) e outros conteúdos. 

Como foi avançado, as fases de escrita não têm lugar sequencialmente. Os escritores 

podem planificar, escrever e rever em diferentes momentos deste processo e de forma 

recorrente. Nesta linha, Flower e Hayes (1981, p. 375) dizem que “Although writers may 

spend more time in planning at the beginning of a composing session, planning is not a 

unitary stage, but a distinctive thinking process which writers use over and over during 

composing”. A estratégia que determina a operação que se realiza é o que os autores 

chamam monitor. A figura seguinte representa um esquema deste processo. Note-se que 

as setas têm duas direções, indicando que a informação pode passar de uma fase para 

outra em ambos os sentidos. 

   

Figura 1 ‒ Esquema do processo de escrita 

Fonte: Flower & Hayes (1981, p. 370) 
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O escrevente irá planificar, textualizar e rever o produzido de forma recorrente servindo-

se da sua memória a longo prazo e do conhecimento sobre o contexto da tarefa. Porém, 

como as setas nas duas direções indicam, não apenas o processo de escrita se pode ver 

influenciado pela informação que o escrevente possui, mas durante o processo podem-se 

ver modificados os conhecimentos ou podem ser adicionados outros novos (Flower & 

Hayes, 1981). Aliás, dentro do quadro em que se incluem as fases do processo de escrita, 

observa-se como este não é linear: a planificação pode ser revista e modificada desde o 

início, da mesma forma que durante a textualização se podem realizar revisões e que, 

durante a revisão, se podem voltar a planificar e textualizar determinadas partes do texto. 

Tem lugar, então, uma monitorização constante durante todo o processo de escrita. 

 

1.2. A criatividade 

A cognição humana é formada por dois tipos de pensamento: o divergente ou criativo e o 

convergente ou analítico. O pensamento divergente é mais amplo: procura diversas 

soluções e vai além da realidade. Logo, está aberto a várias possibilidades. Em contraste, 

podemos caraterizar o pensamento convergente como mais limitado, pois só se centra 

naquilo que já existe, nas regras criadas, sem colocar questões ou ir além do estabelecido. 

Nas palavras de Beyer (1987) “whereas creative thinking tries to create something new, 

critical thinking seeks to assess worth and validity in something that exists; whereas 

creative thinking is carried on by violating accepted principles, critical thinking is carried 

on by applying accepted principles” (p. 35). Segundo o autor, estes dois tipos de 

pensamento, apesar das suas notórias diferenças, conformam o conhecimento humano e 

ambos participam, em maior ou menor medida, em todos os raciocínios. Assim, a 

criatividade, do mesmo modo que o pensamento analítico, está presente em todos os seres 

humanos: é uma capacidade inata e, portanto, todas as pessoas são capazes de a pôr em 

prática, com maior ou menor dificuldade. Só as pessoas com danos cognitivos podem ter 

problemas para levar a cabo atividades criativas (Bach, 1991).  

Partindo do princípio de que todos os seres humanos são potencialmente criativos, 

convém saber o que se entende por criatividade. Contudo, definir este termo é uma tarefa 
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complexa, como mostraram Plucker et al. (2004). Os autores analisaram diferentes artigos 

que tratavam esta temática e que foram publicados em jornais académicos de referência 

entre os anos 2001 e 2004. Após o seu estudo, observaram que poucos textos ofereciam 

uma definição de criatividade e, naqueles que o faziam, a definição não era clara nem 

consistente. Desta forma, há estudos que, para se aproximarem deste conceito, explicam 

quais são as caraterísticas das mentes criativas ou das pessoas criativas, termos que, tendo 

em conta os dois tipos de pensamento presentes em todos os indivíduos, entendemos que 

designam aquelas pessoas que fazem um maior uso do seu pensamento divergente ou nas 

quais este tem mais presença nas tomadas de decisões ou atividades, profissionais ou 

quotidianas. 

Neste sentido, Sternberg (1985) realizou um estudo para determinar os conceitos de 

criatividade, sabedoria e inteligência. Os participantes (professores de arte, negócios, 

filosofia e física, e adultos não estudantes da área de New Haven, em EUA) associaram 

determinadas caraterísticas aos sujeitos criativos de entre as quais se podem salientar ser 

perspicaz, questionar as normas e assunções sociais, usar o que está ao seu redor para 

criar algo novo, ser imaginativo ou ter a capacidade de escrever, desenhar ou compor 

música. Vê-se como algumas destas ideias colidem com o que Beyer entendia por 

pensamento divergente (vide supra).  

Também Sternberg, no seu artigo “The Nature of Creativity” (2006), define as pessoas 

criativas como aquelas que defendem ideias desconhecidas ou consideradas pobres, mas 

com potencial. O autor salienta seis recursos que a criatividade requer: habilidades 

intelectuais, conhecimento, estilos de pensamento, personalidade, motivação e contexto. 

Dentro das habilidades intelectuais, Sternberg destaca três: a capacidade para ver os 

problemas de diferentes formas escapando das convencionalidades, habilidades analíticas 

para reconhecer que ideias é produtivo defender e quais não e saber como convencer os 

demais do valor das mesmas. No que diz respeito ao conhecimento, parece ser paradoxal. 

Por um lado, o autor salienta a necessidade de ter conhecimentos suficientes num campo 

para ir além do estabelecido, mas também destaca o facto de que possuir demasiado 

conhecimento numa determinada área pode fazer com que a pessoa não queira sair dessa 
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zona de conforto. Quanto aos estilos de pensamento, estes fazem referência às decisões 

sobre como usar as habilidades disponíveis, isto é, tendo em conta as próprias 

capacidades, o indivíduo faz uma seleção daquelas que considera mais vantajosas para o 

problema em questão e decide como usá-las. De entre a personalidade, o autor fala de 

caraterísticas como a disposição para superar obstáculos, para enfrentar riscos ou para 

tolerar a ambiguidade. Esta última também é mencionada por Morais (2015), que adiciona 

a autonomia, a autoconfiança e a persistência. No que diz respeito à motivação, salienta-

se que a intrínseca, focada na tarefa, é essencial para a criatividade. Aliás, Sternberg 

defende que a motivação não é inerente à pessoa, mas que os indivíduos decidem motivar-

se com diferentes atividades. A este respeito, Morais (2015, p. 4) destaca que “É 

consensual que só se cria quando se está comprometido com o que se faz”. Finalmente, o 

contexto deve apoiar e premiar a criatividade para que esta caraterística se mostre. Neste 

sentido, Sternberg (2006) diz que não se costuma apoiar o uso da criatividade, 

encontrando as pessoas obstáculos de diferente gravidade que incluem desde um feedback 

negativo até ameaças por pensar de forma diferente. Não obstante, estes obstáculos 

dependem sempre do conteúdo do produto criativo e do contexto em que este é produzido. 

Habilidades
inteletuais Conhecimento

Estilos de pensamento Personalidade

Motivação Contexto

Figura 2 ‒ Os seis recursos requeridos pela criatividade, segundo 

Sternberg (2006, pp. 87-88). 
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Estes seis componentes da criatividade interagem de forma que dois elementos fortes 

podem aumentar significativamente a criatividade. Aliás, também pode ter lugar uma 

compensação parcial entre alguns dos elementos. Por exemplo, uma fraca motivação 

intrínseca pode ser compensada pelo contexto ou pela aplicação dos estilos de 

pensamento. 

Por outro lado, Gardner (2011) liga a criatividade com os diversos tipos de inteligência 

que distingue (linguística, musical, lógico-matemática, viso-espacial, corporal-

sinestética, naturalística, existencial, intrapessoal e interpessoal). Este autor fala de 

indivíduos criativos dentro de um domínio específico, isto é, em música, em língua, em 

relações interpessoais, etc. Assim, uma pessoa criativa numa destas áreas não tem de ser 

necessariamente criativa nas restantes, embora se possam encontrar ‒ com pouca 

frequência ‒ pessoas criativas em áreas diferentes, o que qualifica como o fenómeno 

Leonardo (tradução minha). No caso português, exemplos deste fenómeno podem ser o 

escritor, ilustrador e músico Afonso Cruz ou o pianista, realizador de cinema e autor de 

banda desenhada Felipe Melo. Desta forma, Gardner define o indivíduo criativo em 

consonância com a sua definição de inteligência: “the creative individual is one who 

regularly solves problems or fashions in a domain, and whose work is considered both 

novel and acceptable by knowledgeable members of a field” (p. xxxvi). Nesta explicação, 

destaca a importância da sociedade: os critérios específicos para considerar uma pessoa 

criativa em cada um dos campos citados estão sujeitos a modas e dependem do 

reconhecimento dos indivíduos instituídos com poder em cada uma delas, pelo que algo 

considerado não criativo, ou aceitável, no presente, pode ver mudada a sua consideração 

no futuro. A este respeito, Morais (2015, p. 4) diz que “falar de criatividade é falar numa 

dimensão irritantemente presente (porque subjetiva) e inultrapassável nesse conceito: a 

influência de um olhar de outrem”. Assim, a autoridade, ou a sociedade, convertem-se 

num dos elementos de maior peso na conceção da criatividade. 

Em suma, as pessoas criativas fazem um maior uso do pensamento divergente o qual 

todos os seres humanos possuem ‒ quer por motivos intrínsecos (p. ex. a personalidade) 
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quer por motivos extrínsecos (p. ex. o contexto) ‒ e têm em comum traços como o 

questionamento das regras estabelecidas ou a capacidade para ir além das convenções.  

No entanto, como foi advertido, nenhum dos autores apresenta uma definição clara deste 

termo. Para explicar o que entendo por criatividade, pode-se citar a definição que Plucker 

et al. (2004) elaboraram, tendo como base os artigos que analisaram, tanto aqueles que 

definiam explicitamente o termo como aqueles que proporcionavam informação 

contextual suficiente para inferir uma definição. Os autores identificaram três elementos 

persistentes em todos os casos e determinaram que “creativity is the interaction among 

aptitude, process, and environment by which an individual or group produces a 

perceptible product that is both novel and useful as defined within a social context” (p. 

91). A aptidão é uma caraterística influenciada pela experiência, o ensino e a prática e 

engloba as habilidades, as afetividade, as atitudes e as motivações. O processo refere-se 

a como as pessoas reagem aos problemas existentes e às soluções que propõem. 

Finalmente, incluem o contexto porque, segundo as suas pesquisas, alguns aspetos podem 

influenciar positivamente a criatividade. Aliás, os autores também salientam o facto de 

que a maior parte das definições de criatividade estão centradas no indivíduo, nas suas 

habilidades e capacidades, se bem que a sociedade ‒ que engloba o contexto social ‒ 

desempenha também um papel importante. Enquanto Gardner (2011) mencionava este 

elemento de uma forma mais superficial, Plucker et al. (2004) sublinham este aspeto ao 

dizer que “all definitions of creativity imply the necessity of a social context because such 

a context is requisite for determining whether (and how) a person, action, or product will 

be defined or judged as creative” (p. 92).  

Por outro lado, embora os autores proporcionem a definição citada, salientam a 

necessidade de que cada estudo que trate sobre o tema em questão defina o conceito de 

criatividade tendo em conta os indivíduos e o contexto a que faz referência. Deste modo, 

considero necessário elaborar uma definição de criatividade que se adeque ao trabalho 

feito nas aulas de PLE. Tendo como base os autores citados, proponho definir o termo 

como: a capacidade inata dos seres humanos que se pode desenvolver e potenciar graças 

à interação entre o processo de criação ou resolução de problemas, o contexto e as 
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aptidões numa área de inteligência determinada, e que dá lugar a produtos ou ideias 

originais, em maior ou menor medida, reconhecidos como tal pelo resto de indivíduos 

envolvidos na resolução do problema. 

Para Plucker et al. (2004), é preciso explicitar o termo nos diferentes contextos em que 

for usado porque “without a clear definition, creativity becomes a hollow construct ‒ one 

that can easily be filled with an array of myths” (p. 90). De facto, a falta de consenso fez 

com que se criassem diversos mitos em torno do conceito de criatividade. Concretamente, 

Plucker et al. (2004) falam de quatro mitos. O primeiro tem relação com o facto 

supramencionado de todos os indivíduos serem potencialmente criativos. Embora exista 

a crença infundada de que as pessoas nascem com criatividade ou sem ela, a aplicação de 

diversas estratégias e a educação potenciam esta capacidade. O segundo mito diz respeito 

à associação da criatividade a aspetos psicológicos e sociais negativos. Foram publicados 

estudos sobre a relação entre a criatividade e o uso de drogas, criminalidade e doenças 

mentais, mas diversos investigadores concluíram que as pessoas criativas não têm porque 

estar relacionadas com estes aspetos. O terceiro mito consiste na visão da criatividade 

como um conceito confuso. Ligar a criatividade com caraterísticas como irracionalidade, 

impulsividade ou inconformismo leva a criar certos estereótipos sobre as pessoas 

criativas. Contudo, outros traços como a capacidade de concentração, a curiosidade, a 

flexibilidade de pensamento ou a organização também se podem ligar às pessoas criativas. 

Finalmente, o quarto mito consiste no pensamento de que a criatividade se potencia 

trabalhando em grupo. Segundo os autores, este mito torna-se mais evidente no mundo 

dos negócios, onde se assume que as atividade criativas em grupo são mais produtivas 

que os esforços individuais. No entanto, a realidade é mais equilibrada. De facto, há 

estudos que provam que a estratégia do brainstorming pode ser menos produtiva que a 

geração individual de ideias e posterior partilha. Em suma, é comum a associação da 

criatividade com caraterísticas negativas, o que está relacionado, em parte, com a falta de 

uma definição clara e rigorosa do termo.  

Estes preconceitos dão lugar, ao mesmo tempo, a um círculo vicioso, pois a sua existência 

faz com que muitos investigadores e profissionais não estejam predispostos a estudar esta 
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temática ou não disponham de conhecimentos suficientes para aplicá-la. Na área do 

ensino, isto pode traduzir-se em pouca presença da criatividade nas aulas (Morais & 

Almeida, 2016; Mouzon, 2014). Segundo Plucker et al. (2004) “Classrooms generally do 

not appear to be creativity-fostering places, primarily due to the biases of teachers and 

traditional classroom organization, lack of meaningful curriculum differentiation, and 

lack of originality in classroom-based enhancement efforts” (p. 85).  

Porém, hoje sabe-se que a criatividade traz benefícios para os seres humanos. Sendo o 

ensino a área do meu trabalho, divido os benefícios em gerais, para o desenvolvimento 

da sociedade e do indivíduo, e em específicos, para os alunos de qualquer área disciplinar. 

De entre os benefícios gerais, tanto a nível social como individual, Plucker et al. (2004), 

mencionam o papel da criatividade explorado pelos psicológicos educacionais em relação 

à sua contribuição para reduzir a violência e promover a resolução de conflitos. A nível 

propriamente individual, os educadores e psicólogos destacam as contribuições da 

criatividade tanto para a vida profissional como para a vida privada. Na primeira, a 

criatividade fomenta a liderança ou o êxito profissional; na segunda, favorece as relações 

saudáveis, o funcionamento psicológico saudável e a eficácia nos tratamentos 

terapêuticos (Plucker et al., 2004).  

Quanto ao ensino, a criatividade tem-se mostrado benéfica no desenvolvimento 

intelectual e educativo e na promoção dos talentos das crianças, tanto no geral, como em 

áreas específicas (Plucker et al., 2004). Sternberg e Lubart (1991) falam, igualmente, da 

possibilidade de usar a criatividade para destacar a aplicabilidade do conhecimento 

transmitido aos alunos, quer dizer, para que os discentes se apercebam dos potenciais usos 

das suas aprendizagens. Para isto, é preciso que experimentem formas diferentes de 

acesso ao conhecimento, começando pelo uso da criatividade nas aulas. Neste sentido, é 

necessário que os docentes desenvolvam atividades que fomentem a criatividade e que 

impliquem a mobilização dos conhecimentos ensinados, o qual exige, ao mesmo tempo, 

que os professores trabalhem a sua própria criatividade. 
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Por outro lado, do meu ponto de vista, a criatividade poderia trazer uma outra vantagem 

para o processo de ensino-aprendizagem: a possibilidade de individualizar o ensino. 

Documentos reguladores como o QECRL chamam a atenção para a necessidade de 

individualizar o ensino de acordo com as caraterísticas dos aprendentes. Realizando 

atividades criativas, cada indivíduo poderia desenvolver as suas capacidades de forma 

diferente, tornando as respostas únicas segundo as habilidades e/ou interesses pessoais. 

Aliás, embora as respostas sejam variadas, todas elas poderão ser aceites, o que implicaria 

a valorização das diferentes inteligências e capacidades dos discentes e um estímulo para 

continuar a aprender. Embora a valorização do trabalho dos alunos seja sempre 

importante, num contexto como o ensino de LE, no qual alguns dos discentes podem estar 

a aprender uma nova língua por motivos de força maior (i.e. refugiados), torna-se ainda 

mais preciso. Assim, dar-lhes a oportunidade de se desenvolverem de uma forma pessoal 

e reconhecer o seu esforço pode contribuir para motivá-los.  

Como se vê, a criatividade tem aplicação dentro e fora das aulas e é vantajosa tanto para 

a vida profissional quanto para a pessoal e tanto a nível individual quanto social. Nas 

palavras de Plucker et al. (2004) “There appears to be no shortage of areas in which 

creativity can be applied constructively to improve people’s lives ― and, more important, 

areas in which people can use creativity to improve their own lives” (p. 84). 

Finalmente, para entender melhor a criatividade, convém conhecer o processo pelo qual 

se põe em prática esta capacidade. Wells (1984) divide-o em três fases: uma fase de 

catalisação, outra de geração e outra de verificação. Na primeira fase, intervém um 

elemento estimulador que cria a necessidade de levar a cabo algum tipo de atuação. 

Quando se fala de estimuladores ou catalisadores, não se faz referência só a sugestões de 

expressividade que podem ocorrer em sala de aula, também se incluem problemas da vida 

diária, pois a criatividade pode estar presente em diferentes âmbitos. Em ambos os casos, 

referem-se elementos que precisam de resposta, a qual pode ser potencialmente criativa. 

A segunda fase, de gestação, consiste na delineação das soluções do problema. É um 

período de reflexão sobre as atuações que se devem levar a cabo para resolver a questão 
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catalisadora. Finalmente, na última fase o indivíduo chega a uma resolução ou criação 

que põe em prática para testar a sua eficácia. 

Dentro da fase de gestação, Baker e Rudd (2001) diferenciam quatro grupos de 

estimuladores/inibidores da criatividade que se sobrepõem. O primeiro inclui a família, 

os colegas e a autoridade; o segundo, as variáveis biológicas; o terceiro, as variáveis 

culturais; e o quarto, as caraterísticas pessoais e a educação (motivação, estilos de 

aprendizagem, pensamento crítico, motivação, contexto, etc.). Dentro destes elementos 

podem-se incluir os recursos necessários para o desenvolvimento da criatividade citados 

por Sternberg (2006), já supramencionados: habilidades intelectuais, conhecimento, 

estilos de pensamento, personalidade, contexto e motivação. Assim, os cinco primeiros 

fariam parte do grupo das caraterísticas pessoais e educação, e a motivação, dependendo 

de se é intrínseca ou extrínseca teria de ser classificada dentro do primeiro ou do último 

grupo, respetivamente.  

A seguinte figura sintetiza as fases da criatividade, segundo Wells (1984), e refere os 

elementos que funcionam como estimuladores e/ou inibidores delas (Wells, 1984; Baker 

& Rudd, 2001). 
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1.3. A Escrita Criativa 

Após definir a escrita e a criatividade, neste subcapítulo debruço-me sobre a EC. 

Concretamente, defino o termo, falo do seu papel no ensino de LE e dou alguns exemplos 

de atividades de EC que se podem desenvolver nas aulas de línguas, em geral. 

A EC pode ser difícil de definir, pois, como assinala Gomes (2008), “A escrita, em 

princípio, é sempre fruto de uma criação” (p. 28). Isto pode ser a causa de encontrarmos 

definições que, embora tenham elementos em comum, apresentam conceções um pouco 

díspares do que se entende por EC. Assim, por exemplo, Mancelos (2007) diz que 

“consiste no estudo crítico, na transmissão e no exercício de técnicas […] para a 

elaboração de textos literários […] ou não literários” (p. 14), pelo que entende a EC como 

uma prática que permite chegar a dominar os processos de produção de qualquer tipo de 

texto, seja qual for a sua função. Esta visão é muito ampla se se comparar com a definição 

de García Carcedo (2011), que entende a EC como aquela que ultrapassa os limites da 

escrita profissional, jornalística, académica e técnica e na qual criatividade, qualidade 

estética e originalidade prevalecem sobre o objetivo geralmente informativo. Esta autora 

Verificação

Gestação

Família, 
colegas e 

autoridade

Variáveis 
biológicas

Variáveis 
culturais

Caraterísticas 
pessoais e 
educação

Catalisação

Problema Estimulador 

Estimuladores e/ 
ou inibidores 

Figura 3 ‒ Esquema das fases da criatividade e dos estimuladores e inibidores 
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põe ênfase no conceito de criatividade presente no termo. Assim, neste caso, um artigo 

de jornal, que poderia ser considerado como produto da EC, não entraria dentro do que 

García Carcedo define como tal, sempre que o seu conteúdo ou estrutura não fosse, de 

alguma maneira, original. 

Do meu ponto de vista, poder-se-iam conjugar as conceções de EC expostas de modo a 

entender esta atividade como a prática de técnicas de escrita que permite a interiorização 

dos processos relevantes implicados na elaboração de textos caraterizados pela sua 

criatividade, quer a nível estrutural quer a nível de conteúdo. Desta forma, é tarefa do 

professor que opte por trabalhar com a EC ‒ como disciplina independente ou dentro de 

outra (Mancelos, 2009) ‒ desenvolver exercícios adequados para que os alunos possam 

criar este tipo de textos. 

Importa mencionar que a EC é uma disciplina que já conta com tradição. De acordo com 

Mancelos (2009), as primeiras oficinas de EC deram-se na Universidade de Harvard em 

1880, e em 1930 iniciou-se o primeiro mestrado nesta área na Universidade de Iowa. No 

entanto, como o autor salienta, a EC já existia antes, fora do âmbito académico, em 

reuniões de escritores/as membros de diferentes movimentos literários que organizavam 

clubes de leitura, criação e debates de textos. Nestas reuniões, os/as participantes 

promoviam uma rivalidade saudável e perfilavam as linhas dos movimentos literários do 

momento.  

Na atualidade, com as novas tecnologias, a EC diversificou as suas formas, sendo que há 

múltiplas webs e blogues portugueses ligados a esta prática, isto é, de autores/as 

lusófonos/as que escrevem poemas, narrações curtas ou capítulos de livros. Exemplos 

destas práticas são os blogues Histórias em 77 palavras, da escritora Margarida Fonseca 

Santos; Caneta, papel, lápis, da escritora Ana C. Nunes, a escola de EC Escrever Escrever 

ou a escola Escrita Criativa Online. Por outro lado, as novas tecnologias permitem 

também que surjam novos tipos de texto, novas formas de criatividade literária, em que 

os alunos podem estar interessados. Exemplos disto, são o hipertexto ou o texto animado, 

interativo e multimédia (Torres, 2004) ou experimentos tecnológico-literários, como o 

Po-Ex (Tavares, 2014). Aliás, “o meio digital permite que as operações retóricas de 
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construção da materialidade da obra não estejam apenas nas ações realizadas pelo criador. 

Também na leitura, elas podem ser retomadas” (Santos, 2003, p. 88), isto é, o leitor pode 

participar na construção de obras literárias. Desta forma, a EC faz parte da atualidade, em 

geral, e da portuguesa, em particular e pode ser uma das realidades da língua-alvo à que 

os alunos queiram aceder. Não obstante, como Fernández Lázaro (2012) salienta, no 

ensino de línguas não é habitual encontrar atividades de EC, especialmente nos níveis 

mais baixos. Considero que isto pode relacionar-se com a afirmação que faz Williams 

(2012) sobre a escrita ter sido vista “as the result of acquisition, rather than as a facilitating 

factor” (p. 321). Assim, nos níveis iniciais, considerar-se-ia que os alunos não têm noções 

suficientes da língua-alvo para escreverem, sendo esta uma tarefa reservada para os 

aprendentes em níveis mais altos de proficiência. Neste sentido, esperar-se-ia que a 

inclusão da EC, no caso de se fazer, se limitasse, do mesmo modo, ou ainda mais, aos 

níveis mais altos. Não obstante, um documento regulador como é o QECRL inclui 

descritores de produção escrita geral e de EC para todos os níveis (Conselho da Europa, 

2001). Do meu ponto de vista, este facto chama a atenção para poder, e dever, considerar 

a EC como um elemento facilitador da aprendizagem e não como uma atividade e 

competência a trabalhar após a aquisição da língua.  
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No Quadro 1, mostram-se os descritores relativos à EC presentes no QECRL. Pode-se 

observar que, embora existam descritores para todos os níveis, há uma complexidade 

crescente das tarefas de EC a realizar em cada um ‒ da mesma forma que acontece com 

outros descritores ‒ mas já no nível A1 os discentes podem escrever textos criativos. É 

de salientar que já para o nível A2 se contempla a escrita de poesia. Depreende-se, 

portanto, que é preciso adaptar as tarefas aos conhecimentos dos alunos e não limitar as 

suas formas de expressão por não terem maior proficiência na língua-alvo. 

Quadro 1 ‒ Descritores de EC presentes no QECRL 

Fonte: Conselho da Europa (2001, p. 97) 
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Aliás, os descritores publicados no QECRL em 2001 foram revistos e modificados em 

2018. Desta forma, os descritores atuais para a EC são os seguintes:  

O texto a preto corresponde aos descritores adicionados aos do QECRL (Conselho da 

Europa, 2001). Como se pode ver, relativamente à EC, neste documento atualizador não 

se eliminam descritores, mas adicionam-se outros novos. O único nível em que não se 

Quadro 2 ‒ Novos descritores para a EC 

Fonte: Conselho da Europa (2018, p. 76) 
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contempla a EC é o Pré-A1, o qual é descrito no próprio documento como um passo 

prévio ao nível A1 em que os discentes conhecem um repertório de vocabulário e algumas 

expressões na língua-alvo, mas não adquiriram uma capacidade generativa, isto é, não 

têm os conhecimentos suficientes para se expressarem produzindo frases simples. 

Por outro lado, dentro de cada um dos quatro elementos considerados chave para 

descrever as operações de EC (aspetos descritos, tipologia textual, complexidade do 

discurso e uso da língua) incluem-se operações e conhecimentos básicos e complexos. 

Por exemplo, dentro dos aspetos que se podem descrever no texto, contempla-se desde 

informação do dia a dia até descrições de experiências, e dentro do uso da língua, desde 

vocabulário simples e básico até um estilo pessoal e natural adequado ao género e ao 

leitor (Conselho da Europa, 2018). Definitivamente, este documento atualizador vem 

confirmar que a EC é suscetível de ser uma atividade que todos os alunos podem 

desenvolver. 

A inclusão deste tipo de atividades tem vantagens para os alunos de LE. Do mesmo modo 

que qualquer tipo de atividades que impliquem o uso da criatividade, a EC nas aulas pode 

trazer consigo um aumento da motivação e da implicação dos estudantes nas tarefas 

propostas (Littlewood, 1998; Stillar, 2013; Harmer, 2007; Fernández Lázaro, 2012). Por 

outro lado, a EC também fomenta a capacidade de reação e adaptação a novos estímulos 

(Fernández Lázaro, 2012). Assim, contribui para que os alunos possam dar resposta aos 

desafios a que tenham que fazer frente como falantes de uma LE. Nesta linha, García 

Carcedo (2011) destaca que “una vez que se han realizado suficientes actividades de 

escritura creativa «dirigida», los alumnos serán capaces de afrontar con menor dificultad 

la escritura libre o no guiada” (p. 56). Dentro desta escrita livre, entendo que se englobam 

também textos não relacionados com as aulas de LE, de tal forma que os alunos estarão 

mais preparados para escreverem desde resumos de acontecimentos até e-mails ou 

solicitações, tendo em conta as respetivas diferenças de estrutura entre as tipologias 

textuais.  

Porém, para falar dos benefícios da EC nas aulas de LE, é imprescindível fazer referência 

à sua contribuição para a aquisição da língua-alvo. Neste sentido, Dias (2006) diz que as 
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Tarefas de Escrita Expressiva e Lúdica fazem com que os alunos escrevam com 

autonomia, prazer e criatividade e que apliquem os conhecimentos linguísticos estudados. 

Os alunos têm a oportunidade de refletir sobre estes conhecimentos, testar o seu uso em 

contexto e comprovar o estado do processo de aprendizagem em que se encontram. Neste 

sentido, é fundamental questionar se a EC fomenta de forma idêntica a aquisição de 

qualquer aspeto da língua. A este respeito, Smith (2013) destaca que ajuda, 

especialmente, a adquirir a gramática e o vocabulário. No caso da gramática, isto explica-

se porque, ao escreverem, os alunos têm de se confrontar com as regras de funcionamento 

da língua, pois não se pode escrever em nenhuma língua sem atender à gramática 

(Barbini, 2015; Cassany, 2004). Isso pode parecer um handicap para incluir atividades de 

escrita, em geral, e de escrita criativa em particular, como foi mencionado anteriormente. 

No entanto, Scrivener (1994) e Cassany (2004), ao sugerirem pré-atividades de escrita, 

apresentam uma solução para este potencial problema. Os autores propõem tratar 

previamente o vocabulário, a gramática ou mesmo ler modelos da tipologia textual alvo 

de produção. Desta forma, assegura-se que os discentes reflitam sobre os conhecimentos 

tratados e que comprovem a sua eficaz compreensão. A este respeito, é interessante a 

afirmação de Barbini (2015), que diz que “a produção do texto escrito será apenas o 

momento conclusivo de um percurso mais amplo, marcado pela motivação e pelas 

aprendizagens de estruturas linguísticas por parte do aluno, e a prática do uso das mesmas 

na produção escrita final” (p. 12). Assim, as pré-atividades adquirem tanta importância 

como o exercício de EC. Múltiplos exemplos de pré-atividades podem encontrar-se no 

livro Desafios de Escrita Criativa, da autoria de Paula Pessanha Isidoro (2018), no qual 

se propõem atividades introdutórias específicas para cada desafio sugerido, entre as quais 

se podem destacar a alteração de refrães de canções, o desenho ou a narração de 

momentos engraçados ao resto da turma. 

Depois dessas pré-atividades, vem o momento de criação do texto, para o qual o professor 

pode propor diversas atividades para que os alunos escrevam. Dias (2006) recolhe 

sugestões de diversos autores e divide-as entre técnicas de ligação de palavras e técnicas 

de dinâmica de grupo. Entre as primeiras inclui-se “palavra puxa palavra” (cada frase 

deve iniciar-se com a última da frase anterior), “letra puxa palavra” (cada frase do texto 
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deve começar com uma letra do alfabeto, seguindo a ordem), “número puxa palavra” (a 

primeira palavra de cada frase deve ser um número), acrósticos, caligramas, lipogramas 

(escrever um texto sem incluir uma letra determinada) e letra imposta (incluir no texto 

uma letra ou um fonema o maior número de vezes possível). Dentro das segundas, estão 

a criação de textos a partir de imagens, três palavras para um texto (um texto grupal que 

inclua as palavras indicadas), duas palavras para um poema (elaboração de um poema, 

em conjunto, que contenha duas palavras aprendidas recentemente) e o brainstorming. 

Por outro lado, Viegas (2015) fala de atividades como a caixa das palavras soltas ou a 

caixa dos provérbios, que consistem em retirar de uma caixa papéis com palavras ou 

provérbios, respetivamente, que se devem incluir no texto. Finalmente, Pessanha Isidoro 

(2019) propõe atividades como a criação de textos a partir de canções e poesias (fazendo 

modificações das mesmas), a elaboração de notícias originais ou a escrita de um texto a 

partir de uma história sonora (após a escuta de um áudio em que se ouvem diferentes 

sons, os alunos têm de criar um relato).  

Seja qual for a atividade, é importante que os alunos interiorizem as fases de escrita 

(planificação, textualização e revisão) pois, como diz Leitão (2008), o tratamento da EC 

deve permitir aos alunos “a adoção de um percurso faseado e hierarquizado na sua 

atividade continuada de produção de textos” (p. 31). É preciso salientar que, embora a 

prática da EC ‒ e da escrita em geral ‒ na aula de LE não vise criar autores de êxito, 

pretende sim desenvolver competências nesta área na LE e, sendo que um bom escritor 

dedica tempo a planificar e reler os seus textos (Cassany, 2004), considero fundamental 

que os alunos sigam este percurso. Desta forma, a prática da EC como tarefa dentro do 

ensino de uma LE contribuirá para desenvolver a competência escrita dos discentes, a 

qual poderão transferir para outros momentos relacionados com a redação de textos (e-

mails, cartas, relatórios, etc.) na sua vida diária, como já foi referido. Destaca Santos 

(2019) que “Depois de passarmos de forma repetida, por estes desafios, quando 

estivermos noutras circunstâncias […] não o faremos com a mesma superficialidade” (p. 

12), alterando-se a consciência e qualidade de futuros textos. Aliás, embora alguns alunos 

possam levar a cabo a planificação na sua L1, o tempo que dedicam a rever os textos é 

tempo que dedicam a refletir sobre a língua-alvo. Em conclusão, respeitar as fases 
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mencionadas vai favorecer o desempenho dos discentes em textos elaborados fora das 

aulas e contribuir para os benefícios, já referidos, da escrita. Por este motivo, o tema deste 

trabalho não é simplesmente a EC mas a ECF. 

Apesar de todos os benefícios que a escrita e a ECF trazem para os alunos, não há que 

esquecer que a aula em que se estão a realizar estas atividades é a de LE, pelo que tudo o 

que se desenvolva com os discentes deve obedecer à aprendizagem da língua-alvo 

(Leitão, 2008). Logo, a ECF é mais uma estratégia a que os professores de línguas podem 

recorrer, mas a aprendizagem de técnicas de escrita e o fomento da criatividade são só 

um meio, não o fim.  
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Capítulo 2. – Os pronomes clíticos 

Dentro da categoria dos clíticos englobam-se palavras de diferentes classes, como artigos 

definidos, algumas preposições ou alguns pronomes interrogativos (Raposo et al., 2013). 

Segundo Raposo et al. (2013), um clítico é “um item lexical sem acento prosódico 

atribuído no léxico […], mas com uma certa liberdade posicional” (p. 2231). Ao não 

terem acento, estas palavras dependem de outra adjacente acentuada, que recebe o nome 

de hospedeiro, e com a qual se estabelece um processo de ligação conhecido como 

cliticação. Neste estudo, o foco está posto nuns clíticos específicos: os pronomes pessoais 

clíticos. Portanto, neste capítulo trata-se da classificação, da definição e das caraterísticas 

desta categoria linguística. 

Dentro da etiqueta “pronomes pessoais” englobam-se as palavras que assinalam os 

participantes no ato comunicativo, isto é, o locutor (eu, nós), o ouvinte (tu, você, vós, 

vocês) e a pessoa da qual se fala (ele, ela, eles, elas) (Cunha & Cintra, 2006; Mateus et 

al., 2003). Cunha e Cintra (2006) distinguem diferentes tipos de pronomes pessoais 

segundo a função e segundo a acentuação. Segundo a função, os pronomes pessoais 

apresentam formas retas, as quais funcionam como sujeito da oração, e oblíquas, que 

funcionam como objeto direto ou indireto. Segundo a acentuação, há formas tónicas 

(constituem uma unidade fonológica com acento) e átonas (não constituem uma unidade 

fonológica com acento). Os pronomes clíticos correspondem, neste caso, às formas 

oblíquas átonas que os autores distinguem.  

Na mesma linha, Mateus et al. (2003) apontam que estes pronomes também são 

conhecidos como pronomes átonos ou clíticos especiais, devido às suas caraterísticas. Já 

Raposo et al. (2013) usam diretamente a terminologia de pronomes clíticos (aqui adotada), 

dentro dos quais incluem os pronomes pessoais átonos de acusativo, de dativo e de 

nominativo. Contudo, em contraste com Cunha e Cintra, as formas tónicas ‒ as quais 

também podem ser de nominativo, de acusativo e de dativo ‒ são classificadas por Raposo 

et al. como “não oblíquas”. Na seguinte tabela apresentam-se os pronomes clíticos. 
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 Acusativo Dativo Nominativo 

1ª sg. me me  

2ª sg. te te  

3ª sg. o, a lhe se 

1ª pl. nos nos  

2ª pl. vos vos  

3ª pl. os, as lhes  

 

Mateus et al. (2003) destacam que estes pronomes não se encaixam completamente dentro 

da categoria de pronomes pessoais, devido a que podem “exibir uma função predicativa, 

ou revestir-se de propriedades morfossintáticas características de alguns sufixos 

derivacionais”. Neste sentido, o pronome de acusativo de 3ª pessoa do singular (o) pode 

ter como referente um predicado e não uma entidade (i.e. O José perguntou quem vinha./ 

O José perguntou-o.). Também se pode dar o caso de que o pronome reflexo tenha a 

função de destransitivisar o verbo e não de designar uma entidade (i.e. A porta fechou-se 

por culpa do vento.). Logo “a inclusão dos pronomes clíticos nos pronomes pessoais, 

embora pareça formalmente pertinente, não permite estabelecer um paralelo exacto entre 

as formas fortes do pronome pessoal e as formas clíticas, em termos do seu significado e 

das funções que desempenham” (Mateus et al., 2003, p. 828). 

Todavia, os pronomes clíticos também apresentam particularidades em relação ao resto 

dos clíticos da língua. Daí, a já referida terminologia de clíticos especiais por oposição a 

clíticos simples (Mateus et al., 2003). O primeiro contraste diz respeito ao hospedeiro, 

pois enquanto o dos clíticos simples é a palavra situada imediatamente à sua direita ‒ seja 

esta qual for ‒ o dos pronomes clíticos é sempre um verbo. Em segundo lugar, os clíticos 

simples aparecem sempre à esquerda do hospedeiro, enquanto os pronomes clíticos se 

Quadro 3 ‒ Pronomes pessoais clíticos de acusativo, de dativo e de nominativo 

Fonte: Raposo et al. (2013, p. 2233) 
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situam, habitualmente, à direita. Em relação a esta caraterística, há outra particularidade 

que diz a respeito à sua posição: em contraste com os clíticos simples, os clíticos especiais 

não têm uma posição fixa em relação ao hospedeiro. 

Os pronomes clíticos podem aparecer enclíticos, proclíticos ou mesoclíticos. A posição 

considerada “normal” em PE é a enclítica, se bem que há elementos que são atratores de 

próclise e que podem fazer com que o pronome seja colocado nesta posição. Em seguida, 

apresento, de forma breve e simplificada, os casos de ênclise, mesóclise e próclise destes 

pronomes. Contudo, convém esclarecer que a variedade tomada como referência é o PE, 

pois relativamente à próclise e à ênclise, há diferenças entre as variedades do português. 

A este respeito, Cunha e Cintra (2006) pontualizam que, enquanto no PE a posição 

habitual do pronome é a enclítica, no PB (Português do Brasil) é comum que o pronome 

apareça em posição proclítica. Quanto às variedades africanas, estas coincidem com o PE 

na colocação dos clíticos, embora com alguma diferença (Martins, 2016).  

Em primeiro lugar, para explicar a ênclise, Mateus et al. (2003) referem que “a variedade 

europeia do português moderno respeita uma generalização sobre colocação de formas 

clíticas conhecida como Lei de Tobler-Moussafia, que se pode formular do seguinte modo 

[…] As formas clíticas não podem ocupar a posição inicial absoluta de frase” (p. 849). Já 

Raposo et al. (2013) especificam que os pronomes clíticos aparecem em posição de 

ênclise em orações afirmativas declarativas, imperativas, exclamativas ou interrogativas 

totais. Nesta posição, os pronomes pessoais de 3ª pessoa de singular de acusativo, podem 

sofrer alterações na sua forma dependendo da terminação do verbo que cliticizam (Cunha 

& Cintra, 2006; Mateus et al., 2003). Mantêm-se as formas o, a, os, as se a forma verbal 

terminar em vogal ou ditongo oral (i.e. Buscou-o.). Porém, se o hospedeiro terminar em 

–r, –s ou –z, “suprimem-se estas consoantes, e o pronome assume as modalidades, lo, la, 

los, las” (i.e. Não é possível fazê-lo.), acontecendo o mesmo “quando vem posposto ao 

designativo eis ou aos pronomes nos e vos” (vide infra a possibilidade de formar grupos 

clíticos). Além disso, se o hospedeiro terminar em –ão, –õe ou –m, as formas do pronome 

passam a ser no, na, nos, nas (i.e. Põe-na na mesa, por favor.). 
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Em segundo lugar, quanto à mesóclise, tem lugar se o verbo da oração, hospedeiro do 

pronome, está conjugado no condicional ou no futuro imperfeito de indicativo (Raposo 

et al., 2013). Nestes casos, o pronome situar-se-á entre a raiz e a desinência verbais (i.e. 

Fá-lo-ei quando puder.). 

Relativamente à próclise, Mateus et al. (2003) dizem que esta posição “é induzida por 

factores de natureza sintáctico-semântica ou prosódica” (p. 850). Os casos de colocação 

proclítica do pronome nas orações simples são os seguintes (Raposo et al., 2013; Mateus 

et al., 2003): 

1. Em orações negativas: se aparecerem, em posição pré-verbal, palavras como 

não, nunca, jamais, nem, ninguém, nenhum ou nada (i.e. Não lhe contei nada.). 

2. Em orações afirmativas introduzidas por quantificadores: se antecederem o 

verbo hospedeiro palavras como alguém, algo, algum, muito, bastante, tanto, 

menos, raramente, etc. Se estes quantificadores funcionarem como advérbios, 

só se admite a próclise (i.e. Muito te deixei.); se funcionarem como pronomes 

ou adjetivos, admite-se a ênclise e a próclise (i.e. Muitas coisas te deixei./ 

Muitas coisas deixei-te.). 

3. Com advérbios focalizadores: exclusivos (só, apenas, somente, logo, antes), 

inclusivos (também, até, mesmo), aspetuais (já, ainda, quase, mal) e de 

modalidade (talvez) em posição pré-verbal. Alguns destes elementos podem 

aparecer em posição pós-verbal e, neste caso, o pronome está enclítico (i.e. 

Nós também o compramos. vs. Nós compramo-lo também.). 

4. Com advérbios enfatizadores: quando os advérbios bem, lá, até, logo, sempre, 

já, aqui, aí, ali ou cá são usados em posição pré-verbal adquirem um 

significado diferente ao que se lhes atribui normalmente e funcionam como 

intensificadores (i.e. O que passou, bem o sabes.) e o pronome aparece 

proclítico. 

5. Com advérbios focalizados: nas orações em que os advérbios se apresentarem 

em posição pré-verbal e constituírem um objetivo de focalização contrastiva 

(i.e. Certamente o acabo amanhã. = é certo que amanhã o acabo). Contudo, 
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há que ter presente que estes mesmos advérbios podem aparecer em posição 

pré-verbal como constituintes topicalizados, não atraindo o pronome clítico 

(i.e. Certamente, acabo-o amanhã. = tenho a certeza de que amanhã o acabo). 

6. Com outros focos contrastivos (não adverbiais): para além dos advérbios, 

outras palavras (i.e. nomes) ou grupos de palavras (i.e. sintagmas 

preposicionais) podem estar topicalizados em posição pré-verbal, provocando 

a colocação proclítica do pronome. De novo, neste caso há que diferenciar 

entre elementos focalizados (i.e. De longe a vi. = foi de longe que a vi, e não 

de outra forma) e topicalizados (i.e. De longe, vi-a. = vi-a de longe), sendo 

que neste último caso o pronome aparece enclítico. 

7. Em orações declarativas (afirmativas) enfáticas: se o falante, em lugar de 

focalizar um elemento, puser em relevo a sua convicção sobre a asserção 

expressada, tem lugar a próclise (i.e. Não sou eu quem o diz. Ele o disse.). 

8. Em orações interrogativas e exclamativas qu-: há próclise em orações 

interrogativas introduzidas pelos pronomes e advérbios interrogativos que, 

quem, onde, quanto, como, quando, porque (i.e. Como se chama?) e nas 

orações exclamativas introduzidas por que, quem, quanto e como (i.e. Quanto 

te custou acabar!) 

9. Em orações imperativas introduzidas por que: os pronomes pessoais átonos 

aparecem proclíticos nestas orações, enquanto nas imperativas não 

introduzidas por esta conjunção a colocação é enclítica (i.e. Que se arranjem! 

vs. Arranjem-se!). 

10. Em orações optativas: semanticamente próximas às anteriores, mas 

distinguem-se em que, neste caso, o falante tem um menor grau de controlo 

sobre a situação. Nas orações optativas ou desiderativas, o pronome aparece 

proclítico se há algum constituinte pré-verbal, esteja a conjunção que presente 

ou não (i.e. Deus te ouça./ Que Deus te ouça. vs. Ouça-te Deus.). 

11. Em orações interrogativas retóricas com acaso: o uso da palavra acaso numa 

oração interrogativa identifica-a como retórica e faz com que os pronomes 

átonos apareçam em posição proclítica (i.e. Acaso te perguntei a tua opinião?). 
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12. Próclise e ênclise com a palavra próprio: quando esta palavra acontece em 

posição pré-verbal nas orações, os pronomes átonos podem surgir em posição 

proclítica ou enclítica, havendo uma variação idioletal (i.e. Eu próprio o vi./ 

Eu próprio vi-o). 

Relativamente à distinção entre elementos focalizados e topicalizadores, feita nos pontos 

5 e 6, Cunha e Cintra (2006) simplificam esta explicação assinalando que há próclise 

“quando o verbo vem antecedido de certos advérbios […] ou expressões adverbiais, e não 

há pausa que os separe” (p. 224). 

A estes casos de colocação proclítica em orações simples há que acrescentar aqueles de 

colocação proclítica em orações subordinadas, em estruturas com gerúndio, em 

complexos verbais com particípio passado, em complexos verbais com dois ou mais 

verbos não finitos e em estruturas de coordenação (Raposo et al., 2013). 

1. Orações subordinadas:  

a. Em todas as classes de orações subordinadas finitas (i.e. A menina de que 

te falei estuda no Porto.) ‒ sejam completivas, relativas, adverbiais ou de 

comparação e graduação ‒ o padrão dominante é a colocação proclítica, 

embora haja casos de ênclise opcional (i.e. O pai prometeu-lhe comprar a 

boneca./ O pai prometeu comprar-lhe a boneca.). 

b. Nas orações subordinadas infinitivas simples há variação entre a colocação 

proclítica e a enclítica. Em geral, as orações infinitivas simples não 

introduzidas por preposição seguem as regras gerais determinadas para as 

frases simples. Por outro lado, as orações infinitivas simples introduzidas 

por preposição, admitem ambas as colocações (exceto as preposições a e 

com, que só admitem a ênclise) (i.e. Avisa antes de o trazeres./ Avisa antes 

de trazê-lo. vs. Estou a acabá-lo.). 

c. Nas orações infinitivas simples subordinadas a haver que e ter que admite-

se a ênclise e a próclise (i.e. Tens de o ver./ Tens de vê-lo.). 

d. Nas orações infinitivas simples introduzidas pelos pronomes e advérbios 

relativos ou interrogativos que, quem, onde, quando, como, quanto e 
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porque admite-se a ênclise e a próclise (i.e. Não tenho onde o deixar./ Não 

tenho onde deixá-lo.). 

e. Nas orações infinitivas simples introduzidas por se (interrogativas 

indiretas), a colocação predominante é a enclítica, sempre que não haja na 

oração algum atrator da próclise (i.e. Não sabemos se fazê-lo hoje./ Não 

sabemos se ainda o fazer hoje.). 

f. Nas orações subordinadas de infinitivo flexionado há variação entre a 

colocação enclítica e a proclítica. Aquelas que não são introduzidas por 

preposição seguem as regras descritas para as orações simples. No caso das 

introduzidas por preposição, observam-se três tendências: ênclise, se a 

preposição introdutora é a ou com (i.e. Assustou-se ao vê-lo.); possibilidade 

de ênclise ou próclise, se a preposição introdutora é em (i.e. É muita a sua 

teimosia em fazerem-no eles./ É muita a sua teimosia em o fazerem eles.); 

e próclise, se a preposição introdutora for distinta das já mencionadas (i.e. 

Após o ver, foi correndo para ele.). 

2. Estruturas com gerúndio: estas orações seguem as indicações dadas para a 

colocação do pronome nas orações simples. No entanto, quando estas forem 

introduzidas pela preposição em, o pronome aparece proclítico. Aliás, nos 

casos de complexos verbais com gerúndio constituídos por uma forma finita 

do verbo ir, a colocação é enclítica a este verbo, se o gerúndio não estiver 

anteposto a ele (i.e. Ia-te escrevendo, enquanto te ouvia. vs. Escrevendo-te ia, 

enquanto te ouvia.2). 

3. Em complexos verbais com particípio passado: nestas orações, o hospedeiro 

do clítico é o auxiliar e não o verbo principal particípio passado e as regras de 

colocação são as explicadas para as orações simples. (i.e. Já o tinha visto 

várias vezes por aqui.). 

4. Em complexos verbais com dois ou mais verbos não finitos: o clítico pode 

aparecer ligado a qualquer um dos verbos que compõem esse complexo (i.e. 

                                                             
2 Inclui-se este exemplo porque, embora não soe natural, é gramaticalmente correto. 
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Quero ir contar-lhe o que aconteceu./ Quero ir-lhe contar o que aconteceu./ 

Quero-lhe ir contar o que aconteceu.).  

5. Em estruturas de coordenação:  

a. Nas estruturas de coordenação copulativas e adversativas, a colocação do 

pronome segue as regras gerais explicadas para as orações simples (i.e. Ela 

negou-o, mas viram-na todos a roubar.; Ela negou-o, mas todos a viram a 

roubar.). 

b. Nas estruturas de coordenação disjuntivas, a colocação do pronome segue 

as regras gerais explicadas para as orações simples. Contudo, com as 

conjunções correlativas quer…quer e ora…ora, a próclise e obrigatória (i.e. 

Ora te trata bem ora te trata mal); e com ou…ou, pode dar-se a ênclise ou 

a próclise (i.e. Ou lho contas tu ou lho conto eu./ Ou contas-lho tu ou conto-

lho eu./ Ou contas-lho tu ou lho conto eu./ Ou lho contas tu ou conto-lho 

eu.). 

c. Nas estruturas de coordenação explicativas introduzidas por pois, que e 

porque (explicativo, não causal), a colocação é sempre enclítica (i.e. Não 

tragas vinho, porque ele comprou-o.). 

d. Nas estruturas de coordenação de orações subordinadas finitas, admite-se a 

colocação enclítica e a proclítica. (i.e. A menina que morava no teu prédio 

e mudou-se estuda comigo./ A menina que morava no teu prédio e se mudou 

estuda comigo.). 

e. Nas estruturas de coordenação de orações subordinadas não finitas, 

introduzidas pelas preposições de, para, em, etc., admitem-se ambas as 

colocações. (i.e. Disse-lhe para me ajudar e me aconselhar./ Disse-lhe 

para ajudar-me e aconselhar-me.) 

Para completar os casos de colocação também se devem referir a subida do clítico dos 

pronomes com função de complemento e a interpolação. A subida do clítico consiste no 

posicionamento do clítico fora do domínio do verbo que o solicita, isto é, há uma mudança 

de hospedeiro para um verbo do qual o pronome não depende (Mateus et al., 2003; 

Raposo et al., 2013). Exemplos deste fenómeno acontecem obrigatoriamente nas 
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estruturas com gerúndio nas quais o complexo verbal é uma forma finita do verbo ir e em 

complexos verbais com particípio passado, mas também é suscetível ‒ não obrigatória ‒ 

de acontecer em complexos verbais com dois ou mais verbos não finitos (vide supra). 

Raposo et al. salientam as frases com verbos como começar (a), conseguir, costumar, 

dever, fazer, haver (de), estar (a), poder, querer, saber ou voltar, entre outros, os quais 

são os que mais admitem a subida do clítico em português (i.e. Começou-me a beijar 

quando me viu.; Queria-te perguntar uma coisa.; Conseguiu-o fazer sozinha.).  

Quanto à interpolação, consiste também num afastamento entre o clítico e o verbo que 

cliticiza. No entanto, a interpolação produz-se quando entre o hospedeiro e o pronome 

proclítico se interpõe o advérbio de negação não (i.e. Prometi que vos não contava nada.). 

Este fenómeno constitui um resíduo da gramática do português antigo e clássico que 

sobrevive na língua moderna (Mateus et al., 2003). Em todos os casos, a interpolação é 

opcional, sendo que o mais frequente na norma contemporânea é a adjacência em posição 

proclítica ao hospedeiro (i.e. Prometi que não vos contava nada.), como manifestam 

Raposo et al. (2013). 

Por outro lado, também se podem dar casos de redobro do clítico. Ao não terem acento 

próprio, os pronomes não podem aparecer em posições da frase consideradas 

prosodicamente fortes, não podendo ser focalizados (Raposo et al., 2013). Todavia, pode-

se recorrer ao redobro do clítico, que consiste em que a função de CD ou de CI apareça 

duas vezes na mesma frase: uma vez realizado por um pronome clítico e outra por um 

pronome precedido da preposição a (i.e. Perguntei-te a ti, não ao teu irmão.). Mateus et 

al. (2003) salientam a possibilidade de se usar um quantificador entre o núcleo 

preposicional e o complemento destes (i.e. Vi-os a todos eles no concerto.). Aliás, o 

redobro também se pode usar para desambiguar a referência das formas pronominais 

dativas de terceira pessoa (i.e. – Deixaste-lhe o carro a ele? – Não. Deixei-lhe o carro a 

ela.). Finalmente, este fenómeno também ocorre em estruturas de coordenação, por não 

poderem os pronomes clíticos ser termos de estruturas coordenadas (i.e. Vi-o [a ele e à 

mulher] na praia.), e em casos de modificações do pronome por uma oração relativa (i.e. 

Pedi-lhes ajuda a elas, que sabem mais do tema.). 
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Já Mateus et al. (2003) falam da possibilidade de “omissão do clítico em construções de 

extracção simultânea” (p. 833). Definem a extração simultânea de clítico como a omissão 

num dos termos de uma estrutura coordenada. Nos casos de ênclise, a extração é possível 

quando o hospedeiro é um verbo auxiliar exterior à estrutura coordenada (i.e. Tinha-o 

ouvido e visto antes de ser um cantor famoso.). Contudo, do meu ponto de vista, este 

fenómeno está mais relacionado, neste caso, com a omissão do verbo auxiliar do que com 

o próprio clítico. De facto, os autores assinalam que só é possível a extração se os 

complementos não-finitos dos verbos auxiliares forem os elementos da coordenação; em 

casos em que se inclui de novo o auxiliar, a omissão não é possível (i.e. *Tinha-o ouvido 

e tinha visto antes de ser um cantor famoso.). Dado que aqui a ênclise é obrigatória ao 

verbo auxiliar, o pronome funciona como uma espécie de complemento indissociável dele, 

sendo a sua omissão e a sua aparição dependentes das do auxiliar que tem como 

hospedeiro. Pelo contrário, considero que existe de facto omissão do clítico em estruturas 

coordenadas com próclise. Nestes casos, os autores salientam que o clítico “pode 

permanecer no interior da estrutura coordenada” (p. 834) (i.e. Ela também o viu e ouviu.). 

Para terminar, há que considerar a formação de grupos clíticos, o que acontece quando 

dois pronomes ocorrem na mesma oração e cliticizam o mesmo verbo. Na formação de 

grupos clíticos, os pronomes devem seguir uma ordem fixa: “se + clítico dativo + clítico 

acusativo” (i.e. Advertiu-se-lho, mas não fez caso.) (Mateus et al., 2003, p. 830; Raposo 

et al., 2013, p. 2235). Isto não quer dizer que todos os grupos clíticos tenham de ser 

formados por três elementos, podem dar-se as combinações de “clítico dativo + acusativo” 

(i.e. Devolvi-vo-lo há dois dias.) ou de “se + clítico dativo” (i.e. Perguntou-se-lhe e estava 

de acordo.), não sendo possível a combinação de “se + clítico acusativo” (i.e. *Ganha-

se-o.). Aliás, os pronomes clíticos de 1ª e 2ª pessoa não podem formar grupos clíticos 

entre si ao compartilharem a mesma forma no dativo e no acusativo, do mesmo modo que 

não podem ocorrer dois pronomes com a mesma fonologia, como Raposo et al. (2013, p. 

2236) ilustram nos seus exemplos, *apresentei-me(dativo)-me(acusativo) e *casam-

se(recíproco)-se(impessoal), respetivamente.  
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Por outro lado, os pronomes clíticos de acusativo e de dativo podem ocorrer na mesma 

oração e amalgamar-se (Cunha & Cintra, 2006). Fala-se, então, de um grupo clítico, 

caraterizado “pela inseparabilidade dos elementos que o constituem” (Raposo et al., 

2013). Desta forma, não pode aparecer um enclítico e outro proclítico, à exceção dos 

casos de subida do clítico em orações com vários verbos, em que é possível que cada 

elemento cliticize um verbo diferente (i.e. Ia dizer-lho/ Ia-lho dizer/ Ia-lhe dizê-lo). A 

seguinte tabela mostra as possíveis combinações dos pronomes pessoais clíticos de dativo 

e os de acusativo de 3ª pessoa.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste segundo capítulo realizou-se um enquadramento teórico dos pronomes pessoais 

clíticos, expondo-se um detalhado, mas breve, resumo do seu funcionamento na língua 

portuguesa. No entanto, no momento de levar esta teoria para a sala de aula, adaptaram-

se os conteúdos ao nível e às necessidades dos alunos, limitando-se a explicação teórica 

aos casos que serão especificados no seguinte capítulo. 

  

Quadro 4 ‒ Combinações dos pronomes clíticos de dativo e de acusativo 

  Acusativo 

  3ª sg. 3ª pl. 

D
at

iv
o 

1ª sg. mo, ma mos, mas 

2ª sg. to, ta tos, tas 

3ª sg. lho, lha lhos, lhas 

1ª pl. no-lo, no-la no-los, no-las 

2ª pl. vo-lo, vo-la vo-los, vo-las 

3ª pl. lho, lha lhos, lhas 
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Capítulo 3. – Implementação pedagógico-didática 

Este capítulo está organizado em três subsecções. Na primeira, apresento o contexto em 

que se desenvolveu o meu estágio. Falo nomeadamente do curso e da instituição, da turma 

e das suas caraterísticas, das vantagens do tratamento dos clíticos como conteúdo 

gramatical através da ECF e, finalmente, faço uma breve descrição do nível da turma de 

acordo com os documentos reguladores. Na segunda e na terceira subsecções, exponho 

as atividades levadas a cabo em cada uma das UD lecionadas, descrevendo os objetivos 

gerais e específicos, os conteúdos e temas a trabalhar em cada caso e as tarefas propostas 

aos alunos dentro e fora da sala de aula ‒ justificando a sua pertinência para a consecução 

dos objetivos de ensino-aprendizagem expostos. 

3.1. Contextualização do estágio pedagógico e descrição do público-alvo 

O meu estágio teve lugar na FLUP, no Curso Semestral de Português para Estrangeiros 

organizado por esta instituição. O nível lecionado foi o A2 e as unidades letivas ocorreram 

no primeiro semestre do ano 2019/2020. O curso decorreu completamente em regime 

presencial, com três sessões de 1h30 por semana. A professora responsável da turma em 

que estagiei foi a minha orientadora, a Professora Ângela Carvalho, que supervisionou 

todos os materiais por mim elaborados e utilizados e que esteve presente durante todas as 

aulas lecionadas. Para além dela, contei com uma coorientadora, a Professora Paula 

Pessanha Isidoro, da Universidade de Salamanca. Esta professora, ainda que não tivesse 

estado presente nas aulas, supervisionou as sequenciações e os materiais e forneceu-me 

feedback sobre eles. 

Por outro lado, durante as aulas, também fui observada por colegas de estágio, 

orientandos da Professora Ângela Carvalho. Para além de mim, havia 7 estagiários sendo 

que alguns davam aulas na FLUP, quer no nível A1.2 quer no A2, e outros noutras 

instituições, no nível A1.1 ou no nível A2. Aliás, o grupo de estagiários que formávamos 

era heterogéneo em relação à origem e experiência. Para além de mim, havia professores 

estagiários das seguintes nacionalidades: 1 brasileira, 2 chinesas, 3 portugueses e 1 

timorense; e, deles, só 2 pessoas deram aulas a uma turma previamente ‒ uma em Portugal 
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e outra fora. Após a lecionação das unidades letivas, a orientadora, alguns destes colegas 

e eu levávamos a cabo uma troca de impressões do meu desempenho em sala de aula. Em 

primeiro lugar, eu expunha as minhas opiniões ‒ os aspetos positivos e aqueles em que 

pensava que devia melhorar ‒ e, posteriormente, os meus colegas e a professora faziam 

os seus comentários e sugestões de melhora. Fazer parte de um grupo de estágio com as 

caraterísticas salientadas deu-me a oportunidade de receber um feedback variado e 

completo. Embora todos os observadores prestassem atenção a aspetos semelhantes (i.e. 

comentários feitos aos alunos, uso do quadro ou deslocação pela sala), os colegas 

presentes, com base nos seus conhecimentos e experiências, proporcionaram pontos de 

vista variados e, em ocasiões, puseram o foco em elementos particulares (i.e. apresentação 

da informação). Também em relação com as impressões pós-lecionação, após a reflexão 

em grupo, pude visualizar os vídeos das minhas aulas, gravados pela orientadora, de 

forma a ter uma ideia mais objetiva da minha atuação durante a aula. 

Em relação à caraterização da turma, esta era eminentemente de nível A2.2 (apenas dois 

alunos de nível A2.1) e estava formada por 8 alunos de diferente proveniência: Alemanha 

(1), Costa do Marfim (1), Dinamarca (1), Espanha (1), Gana (1), Japão (1), Macau (1) e 

Venezuela (1). Para conhecer o perfil dos alunos e poder desenhar as atividades tendo em 

conta, na medida do possível, as suas caraterísticas e interesses, foi entregue um 

questionário na primeira aula (Anexo 1), cujos dados foram analisados quantitativamente. 

O questionário incluía perguntas sobre aspetos sociodemográficos (idade, nacionalidade, 

habilitações literárias, profissões), sobre o perfil linguístico (línguas maternas e 

estrangeiras, contatos com a língua-alvo, dificuldades na aprendizagem da L23) e sobre 

motivações e preferências nos modos de trabalho (individual, por grupos, por pares).  

                                                             
3 Segundo Almeida Filho (2007) , considera-se, entre outras situações, que uma língua constitui uma L2 
para “indivíduos de uma dada língua residindo temporariamente num outro país falante de outra língua” (p. 
65). Da mesma forma, no QuaREPE (Grosso et al., 2011) diz-se que “Na tradição didática das línguas, o 
conceito de Língua Segunda ocorre frequentemente como a língua que, não sendo materna, é oficial (ou 
tem um estatuto especial) sendo também a língua de ensino e da socialização secundária” (p. 4). 
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Depois de analisar os resultados, conclui que a turma era heterogénea. Em primeiro lugar, 

as idades iam dos 19 aos 73 anos, com uma média de 38 anos. Devido à diversidade de 

nacionalidades, os alunos falavam diferentes L1 (alemão, cantonês e mandarim, catalão, 

dinamarquês, espanhol, francês, japonês, e twi e inglês), sendo 38% falantes nativos duma 

língua românica.  

 

 

Além das línguas maternas, os estudantes em apreço conheciam diversas línguas 

estrangeiras (alemão, chinês, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês, norueguês) que 

dominavam em diferentes níveis. Quanto às habilitações literárias, a maioria dos alunos 

tinha formação superior (só um tinha ensino secundário concluído), mas em diferentes 

áreas (matemática/ciências da computação, geografia, marketing e negócios 

internacionais, engenharia, finanças e relações internacionais, e jornalismo). Desta forma, 

as profissões eram variadas e quase metade dos alunos continuava a estudar (um deles 

combinava os seus estudos com o trabalho). No tocante às suas preferências, praticamente 

a totalidade dos alunos gostava de ler ‒ ainda que tipologias textuais diferentes (ex.: 

romances, poesia, artigos) ‒, praticar desporto (ex.: futebol, fitness, ioga, natação), 

conviver com amigos, ver televisão, ir ao cinema, usar internet ou ouvir música. Alguns 

dos elementos também referiram que gostavam de escrever (artigos, poesias ou textos 

relacionados com o seu trabalho). Neste sentido, 88% dos discentes assinalaram que 

tinham interesse na leitura e 25%, na escrita. 

Línguas 
não 

românicas
62%

Línguas 
românicas

38%

Gráfico 1 ‒ Distribuição dos alunos em função da sua L1 
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Em relação aos contactos com a língua portuguesa, embora estejam num contexto de 

imersão, muitos dos alunos interagiam diariamente na sua L1 ‒ ao relacionarem-se 

maioritariamente com a sua família ‒ ou comunicavam-se em inglês. No entanto, também 

havia alguns elementos que tinham mais contactos com a língua portuguesa (p. ex. no 

trabalho ou nos estudos). Neste sentido, destaca que 66% referiram ter contactos prévios 

com a língua em estudo de diversas maneiras (tinham amigos portugueses ou brasileiros 

ou ouviam a língua-alvo na sua vida diária, p. ex. no banco ou no ginásio) e 75% disseram 

já ter frequentado algum curso de PLE (de entre um mês a um ano de duração e em lugares 

diversos: Brasil, Macau e Portugal). Quanto à motivação, 66% dos discentes frequentava 

o curso porque tinha emigrado para Portugal. Outros, estando temporariamente no Porto, 

tinham vontade de aprender o idioma. Para além deste questionário, também tive a 

oportunidade de conhecer os alunos e de presenciar o seu desempenho através das 

observações das aulas. Relativamente aos modos de trabalho, a maioria declarou que 

gostava de trabalhar tanto com colegas como individualmente. Finalmente, os alunos 

indicaram diferentes dificuldades (p. ex.: compreensão oral, pronúncia ou vocabulário), 

sendo as mais repetidas a gramática e a expressão oral.  

 

 

34%

33%

33%

Poesia

Artigos

Textos
relacionados com
o trabalho

Gráfico 2 ‒ Percentagens das tipologias textuais referidas pelos alunos que 

indicaram gostar de escrever 
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De facto, como se pode observar no Gráfico 3, 50% dos elementos reconheceram a 

gramática como a sua maior dificuldade quando aprendem português. Porém, nenhum 

dos alunos referiu ter dificuldades com a colocação ou o uso dos clíticos. As motivações 

fundamentais para a escolha deste conteúdo gramatical foram três. Primeiro, estava 

contemplado no programa do curso do nível A2. Mais especificamente, incluía-se o 

ensino dos pronomes de CD, pois os de CI já foram introduzidos no nível A1.2. ‒ se bem 

que a sua colocação não fora tratada ‒ e o de nominativo não estava dentro do programa 

do curso. Devido ao nível da turma e por ser a primeira vez que se tratava este tema, não 

se explicou a teoria completa sobre os clíticos, incluída no capítulo 2. Assim, forneceram-

se explicações relativas à colocação enclítica e às modificações que os pronomes clíticos 

de CD de 3ª pessoa podem sofrer e alguns casos básicos de colocação proclítica 

(nomeadamente, os pontos 1, 3, 5, 8 e 9 relativos à próclise em orações simples explicados 

no referido capítulo). Ainda assim, a forma de apresentar esta teoria foi simplificada, 

como se pode ver na ficha entregada aos alunos no Anexo 2. Por outro lado, a mesóclise 

não foi tratada, dado que os tempos verbais em que esta se produz não eram objeto de 

estudo do nível em questão. O segundo motivo para tratar este conteúdo tem a ver com 

as observações feitas em sala de aula e com a leitura dos textos redigidos pelos alunos 

previamente à minha lecionação, através dos quais pude constatar que os discentes 

erravam sistematicamente na colocação dos clíticos. Deste modo, era preciso, tanto por 

questões de currículo como por necessidades da turma, o tratamento do conteúdo referido. 

50%

37,50%

25,00%

12,50%

Gramática

Compreensão e/ou expressão oral

Vocabulário

Compreensão e/ou expressão escrita

Gráfico 3 ‒ Principais dificuldades com a língua portuguesa referidas pelos alunos 
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A isto há que acrescentar que considero que conhecer a colocação dos clíticos é relevante 

por constituírem uma caraterística de destaque do português. Assim, enquanto noutras 

línguas românicas, como o castelhano ou o francês, estes elementos aparecem 

normalmente em posição de próclise, no português a sua posição comum é a enclítica, 

havendo certas exceções que os alunos precisam de conhecer para não produzirem 

enunciados agramaticais em PE. Assim, o correto uso dos pronomes revela o 

conhecimento e o respeito pela norma portuguesa por parte dos aprendentes de PLE. 

Tendo em conta que os alunos reconheciam a gramática como um dos seus pontos fracos, 

com o fim de favorecer o seu desempenho e encarar a aprendizagem gramatical de forma 

não constrangedora, decidi ligá-la a uma atividade mais lúdica. Do meu ponto de vista, a 

forma de abordar este conteúdo gramatical devia ser no papel e não através da oralidade, 

pois era importante que pudessem perceber os referentes, ver e praticar as modificações 

que o pronome podia sofrer ou refletir sobre a colocação. Neste sentido, como já foi 

mencionado, só um quarto dos alunos disseram interessar-se pela escrita. Todavia, a 

maioria gostava de ler. Portanto, para motivá-los decidi aproveitar a relação entre escrita 

e leitura para depois desenvolver uma atividade de ECF. Despertou-se o interesse dos 

alunos ao realizarem, num momento inicial da UD, uma atividade motivadora para eles. 

Aliás, este momento serviu como toma de contato, quer só através da escrita quer através 

da oralidade e da escrita, com a tipologia textual que posteriormente desenvolveram 

(notícias e lendas, respetivamente). Assim, o trabalho sobre os clíticos e a sua colocação 

foi realizado através da ECF, por se considerar uma atividade lúdica e motivadora. 

Neste sentido, é importante referir as vantagens que traz para a aquisição dos clíticos o 

serem tratados através da ECF. Esta permite um trabalho mais consciente: os alunos 

podem voltar atrás no texto, observar o contexto em que se insere o clítico e mudar a sua 

posição ou forma, se for necessário. Para além do mais, como refere Azenha (1997), 

aprende-se por tentativa e erro, pelo que uma aula baseada nas fases da escrita 

(planificação, textualização e revisão) permite que, na revisão, os alunos tenham a 

oportunidade de perceberem e remediarem os seus próprios erros, refletindo assim sobre 

a língua. Por outro lado, a aprendizagem e a prática de escrita em L2 constitui um 
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exercício de aprendizagem da língua-alvo. Nas palavras de Barbosa (2012), “os alunos 

em fase de aprendizagem da escrita em L2 aprendem a escrever em L2 e aprendem, em 

simultâneo, L2” (p. 29).  

Para que esta aprendizagem possa ter lugar e os alunos se possam beneficiar da tarefa de 

escrita, é importante que tenham conhecimentos básicos, neste caso, dos clíticos. 

Especificamente, considerei fundamental que soubessem que eram e como se usavam. 

Logo, previamente à atividade de ECF, os alunos contaram com uma explicação do 

conteúdo gramatical que teriam de pôr em prática. Para a realizar, optei por estratégias 

diferentes para cada regência: uma mais dedutiva e outra mais indutiva, embora o ensino 

explícito da gramática sempre estivesse presente. A motivação da escolha, em cada caso, 

será tratada no desenvolvimento das sequenciações das UD, apresentadas no próximo 

subcapítulo. 

Contudo, antes de apresentar as atividades das UD lecionadas, vou tratar brevemente a 

caraterização geral do nível em questão, com base em dois documentos orientadores: o 

QECRL e o Referencial Camões. Convém antes esclarecer que, ao mencionar o que estes 

documento salientam sobre o nível A2 ou nível elementar, só se pretende dar uma visão 

breve e global do que os alunos da turma seriam capazes de fazer após o completarem 

com êxito. Assim, há que ter em conta que quando as aulas se desenvolveram os discentes 

estavam em processo de chegar a este nível, pelo que não se podia pretender que os 

elementos realizassem as atividades descritas sem problemas. Para o alcançar, como 

professora, tinha de introduzir atividades que os levassem a serem capazes de conseguir 

o que se descreve nos documentos reguladores. 

Incluo os descritores de diferentes áreas relevantes tanto para a caraterização geral do 

nível como para as atividades que desenvolvi no meu estágio, isto é, as relacionadas com 

a competência linguística e a competência de escrita. Do QECRL (Conselho da Europa, 

2001), saliento os descritores de A2 da escala global, da produção escrita geral e da escrita 

criativa, respetivamente: 
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“É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas 

com áreas de prioridade imediata […]. É capaz de comunicar em tarefas simples 

e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples e directa sobre 

assuntos que lhe são familiares e habituais. Pode descrever de modo simples a 

sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com 

necessidades imediatas” (p. 49). 

“É capaz de escrever uma série de expressões e de frases simples ligadas por 

conectores simples como ‘e’, ‘mas’ e ‘porque’” (p. 96). 

“É capaz de escrever acerca de aspectos do seu quotidiano […] com frases 

ligadas. É capaz de escrever descrições muito curtas e elementares de 

acontecimentos, actividades passadas e experiências pessoais. É capaz de 

escrever uma série de expressões e frases simples acerca da sua família, das suas 

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” (p. 97). 

Já do Referencial Camões (Direção de Serviços de Língua e Cultura, 2017), os seguintes 

descritores fazem referência a áreas mais específicas. Concretamente, pertencem à 

correção gramatical e ao desenvolvimento temático, na devida ordem, do nível elementar: 

“Usa, com correção, estruturas simples, mas ainda comete erros 

elementares de forma sistemática ‒ p. ex.: tem tendência a misturar 

tempos e a esquecer-se de fazer concordâncias; no entanto, aquilo que 

quer dizer é geralmente claro” (p. 32). 

“É capaz de contar uma história ou de descrever algo como uma 

simples lista de informações” (p. 37). 

Os descritores de ambos os documentos insistem na simplicidade das tarefas ou dos textos 

produzidos no nível A2 (“frases simples”, “estruturas simples”, “biografias simples”). 

Aliás, relacionam os temas a tratar com a sua vida diária (“aspectos do seu quotidiano”, 
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“experiências pessoais”). Também se contempla a possibilidade de erros gramaticais 

básicos, ainda que se estabelece que o significado global da sua mensagem é 

compreensível. Com base nestes documentos, pode-se dizer que os alunos de nível A2 

devem poder produzir textos de diferente tipologia usando estruturas gramaticais e 

conetores simples e que tratem sobre temática do âmbito pessoal (biografias, narrações 

ou descrições sobre experiências pessoais ou da sua vida diária). Neste sentido, é de 

salientar a palavra “imaginárias” nos descritores da EC do QECRL, pois os textos 

elaborados pelos aprendentes, embora relacionados com o quotidiano ou acontecimentos 

passados, não têm por que se limitar a experiências pessoais dos alunos. 

No entanto, o uso destes documentos “não restringe, de maneira alguma, o modo como 

distintos sectores de culturas pedagógicas diferentes possam decidir organizar ou 

descrever o seu sistema de níveis e de módulos”, mas só “oferecerá algumas linhas de 

orientação aos professores e aos conceptores de currículos” (Conselho da Europa, 2001, 

p. 48). Logo, servem de suporte aos professores para terem uma base de referência à qual 

recorrer para planificar o programa ‒ se for o caso ‒, as aulas e as atividades. Não 

obstante, a elaboração das últimas tem de ser coerente ‒ para além de com documentos 

reguladores como os supramencionados, entre outros ‒ com os programas elaborados 

para o curso em questão. Estes programas irão incluir informação mais detalhada, como 

as áreas temáticas (p. ex. saúde), os conteúdos gramaticais (p. ex. tempos verbais) ou a 

tipologia textual (p. ex. cartas). 

3.2. Aplicação 

Como foi referido no anterior subcapítulo, na sequência do estabelecimento do perfil dos 

alunos através dos questionários, da observação de aulas, da análise de textos que já 

tinham escrito e do programa a cumprir, o conteúdo gramatical selecionado para ser 

tratado através da ECF foi a colocação dos clíticos.  

Para levar a cabo a minha proposta, resolvi aplicar uma estrutura tripartida em cada UD. 

Desta forma, as duas UD eram constituídas por três aulas. A primeira era dedicada a tratar 

aspetos de compreensão escrita e/ou oral de textos da tipologia textual que os alunos 
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teriam de escrever posteriormente. Na segunda, dava-se uma explicação gramatical e 

propunham-se exercícios de prática e sistematização. Finalmente, na última aula, os 

alunos deviam redigir o seu texto, respeitando as caraterísticas da tipologia tratada na UD, 

seguindo as fases de escrita e tratando de incluir os pronomes na posição adequada.  

Nos seguintes pontos apresentam-se os temas e conteúdos desenvolvidos com os alunos 

e descrevem-se, de forma pormenorizada, as atividades levadas a cabo em cada unidade 

letiva das duas UD lecionadas. 

3.2.1 Atividades desenvolvidas na primeira UD 

A primeira unidade didática, tinha como tema unificador os transportes, um dos 

contemplados no programa do curso. Considerei este tema relevante por ser um aspeto 

presente nos quatro domínios que o QECRL distingue: público, privado, profissional e 

educativo (Conselho da Europa, 2001). Desta forma, dado que todos os discentes 

moravam, quer temporariamente quer permanentemente no Porto, as aprendizagens 

realizadas nesta área eram necessárias na sua vida diária (p. ex. para tratarem da sua 

deslocação ou da de outros familiares, como os filhos ou para viajarem). Aliás, o tema 

também estava contemplado no programa do curso, tal como também estivera presente 

no currículo do nível A1.2, o qual já tinha sido cursado por alguns dos alunos da turma. 

Portanto, era suposto que os alunos deviam conhecer vocabulário relacionado com o 

mesmo. Tendo isto em conta, optei por realizar atividades que se focassem no 

alargamento vocabular (i.e. sinónimos e expressões idiomáticas). 

Por outro lado, o conteúdo gramatical escolhido foi o tratamento dos pronomes pessoais 

de CD. Os de CI não foram explicados nestas aulas pois, da mesma forma que com a 

temática, estes já tinham sido abordados no nível A1 e, além disso, os alunos fizeram uma 

revisão gramatical com a regente numa aula anterior. Por isto, supondo que conheciam a 

sua aplicação, foram incluídos nalguns exercícios levados à sala de aula com o objetivo 

de praticar a distinção entre as duas classes de pronomes e comprovar se era preciso algum 

tipo de reforço neste sentido. Aliás, deixando a um lado os pronomes, a temática também 
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foi rentabilizada para que os alunos praticassem outros conteúdos trabalhados em aulas 

prévias, nomeadamente, o Pretérito Imperfeito de Indicativo. 

Finalmente, como foi referido, o trabalho com os clíticos fez-se através da ECF. Contudo, 

optei por incluir uma explicação gramatical na segunda aula ‒ dedicada a aspetos mais 

teóricos e à aplicação das regras aprendidas ‒ pois “a aprendizagem é mais eficaz quando 

há (pelo menos alguma) reflexão gramatical” (Azenha, 1997, p. 19). Neste sentido, 

debati-me entre um ensino da gramática mais dedutivo ou mais indutivo.  

De acordo com Ellis (2006), “Simple rules may best be taught deductively, while more 

complex rules may best be taught inductively” (p. 98). Aliás, o autor afirma que os alunos 

com mais conhecimentos gramaticais obtêm melhores desempenhos com um ensino 

indutivo da gramática em comparação com aqueles que têm menos habilidades neste 

campo. Porém, no contexto descrito, a maioria dos alunos estudavam ou trabalharam em 

áreas mais relacionadas com as ciências do que com as letras. Deste modo, embora as 

suas habilidades gramaticais não tenham sido especificamente testadas, era lógico pensar 

que contariam com menos conhecimentos gramaticais e que seria mais produtivo optar 

por um método dedutivo. Assim, ao destacar a logicidade da regra gramatical objeto de 

aprendizagem (nesta primeira aula, a substituição dos CD pelo pronome correspondente 

e adaptação da escrita do verbo e do pronome, se for necessário) e tendo em conta o perfil 

dos alunos, optei por levar a cabo uma abordagem dedutiva. Considero que ao tratar os 

pronomes pessoais de CD primeiro desta forma, os alunos puderam adquirir uma base 

suficientemente sólida para ser pedido depois um trabalho de aplicação em contexto: a 

escrita de um texto em que se usassem os clíticos e no qual deviam prestar atenção à 

adequação, na escrita, do verbo e do pronome.  

Conhecendo o tema, o conteúdo e a forma como vão ser tratados, é preciso falar dos 

objetivos gerais e específicos da UD. Dentro dos primeiros incluía-se: sistematizar 

estruturas gramaticais, escrever com adequação uma notícia curta e captar as ideias 

principais de textos jornalísticos. Quanto os objetivos específicos, pretendia-se, 

respetivamente, que os alunos utilizassem os pronomes pessoais de CD de forma 

adequada e que colocassem os clíticos na posição correta; que redigissem uma notícia 
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curta, respeitando a estrutura da tipologia textual; e que compreendessem o vocabulário 

de uma notícia e respondessem a perguntas sobre o seu conteúdo. 

Para alcançar estes objetivos, tendo em conta o tempo disponível para cada aula (90 

minutos), decidi dividir as três aulas da forma que se expõe. Na primeira aula, utilizei 

uma notícia do jornal Diário de Notícias ‒ disponível online ‒ intitulada “Só uma minoria 

usa transportes públicos. Não são rápidos nem confortáveis” (Marujo, 2019). Distribuí a 

notícia em papel e dei tempo aos alunos para que fizessem uma leitura individual 

silenciosa, para se familiarizarem com o texto, pois, de seguida, vários elementos tiveram 

de o ler em voz alta ao resto do grupo, para treinarem a pronúncia. Depois de cada leitura, 

corrigi a dicção e, ao finalizar o texto, resolvi dúvidas de vocabulário. Porém, dado que o 

primeiro exercício proposto na ficha de atividades tinha a ver com o significado de certas 

palavras e expressões, não esclareci todas as questões apresentadas pelos discentes, 

expondo sempre os motivos. De seguida, distribuí uma ficha de compreensão de texto 

(Anexo 3) com exercícios de vocabulário e de compreensão de texto, para comprovar e 

assegurar o entendimento da notícia.  

Feita e corrigida esta atividade, passei a uma atividade oral, com o fim de não 

sobrecarregar o trabalho dos alunos na parte escrita, pois as seguintes aulas focavam-se 

nesta dimensão. Para introduzir este momento oral da aula, fiz uma pergunta sobre uma 

expressão presente no texto para iniciar uma pequena conversa sobre o impacto dos 

transportes na vida das pessoas e no meio ambiente. Posteriormente, pedi aos alunos a 

sua visão sobre os dados do texto, o critério para eles escolherem um meio de transporte, 

as suas preferências pessoais, etc. com o objetivo de que expressem as suas opiniões de 

forma argumentada. Neste sentido, pretendia-se que tentassem justificar os seus pontos 

de vista por ser esta uma das competências de realização incluídas no programa do curso. 

Este momento de expressão oral, visava que os alunos desenvolvessem e praticassem a 

oralidade, que refletissem sobre o impacto que os diferentes meios de transporte têm no 

ambiente e a possível alteração de práticas para um agir mais sustentável. 

Seguidamente, para diversificar as formas de trabalho e facilitar a troca de ideias, os 

alunos foram organizados em pares. De novo, tinham de realizar um exercício oral que 
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consistia em explicarem um ao outro como se deslocavam no seu país. Com esta 

atividade, procurava-se que praticassem também o uso contextualizado do Pretérito 

Imperfeito do Indicativo. Depois, um a um, expuseram o comentado pelo seu colega. 

Levei a cabo, assim, uma estratégia humanista, com a finalidade de que os elementos 

fizessem uma escuta atenta do outro e que desenvolvessem um respeito por ele e pela sua 

cultura. De seguida, aproveitando o tema do contraste cultural, perguntei, por 

questionário aberto, quais as diferenças entre a rede de transportes no Porto e nos seus 

respetivos países. De novo, o objetivo era que que usassem o Pretérito Imperfeito e que 

expressassem as suas opiniões. Em todos os casos, durante a expressão oral, tratei de 

corrigir a oralidade interrompendo o mínimo imprescindível os alunos para não os coibir 

e resolvi as dúvidas por eles colocadas. 

Finalmente, expliquei o TPC que deviam realizar para a última aula: determinar a 

estrutura da notícia lida, seguindo o esquema apresentado na folha distribuída (Anexo 4). 

Esta atividade foi solicitada para a última aula da UD, pois era nela quando os alunos 

deviam escrever uma notícia, como parte da atividade de ECF. Corrigi-la na última 

sessão, permitia falar da estrutura do género textual e resolver dúvidas para que depois 

pudessem criar o seu próprio texto seguindo as indicações dadas. 

Na segunda aula, retomei o texto da notícia para introduzir o tema a tratar nesta UD: os 

pronomes pessoais de CD. Assinalei a presença de dois pronomes pessoais de CD 

presentes no texto jornalístico e expliquei a função de forma clara e simples através de 

exemplos com verbos transitivos. Em seguida, distribuí uma ficha com explicações 

relativas às transformações que sofrem os verbos após a introdução de algumas formas 

dos pronomes pessoais de CD em posição enclítica. Dado que os alunos reviram os 

pronomes pessoais de CI numa aula anterior, fiz uma alusão aos mesmos, explicando que 

os CD também podem ser substituídos por pronomes, alguns coincidentes com os de CI. 

Depois, expliquei a ficha teórica distribuída (Anexo 2) seguindo a sua estrutura (formas 

do pronome de CD, mudanças na forma do pronome e acentuação do verbo). A 

terminologia usada foi simples para que os alunos pudessem compreender melhor a 

explicação, pelo que evitei termos mais técnicos como ênclise ou próclise, e na ficha eram 
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explicitados outros em que podia haver dificuldades, como a palavra tónico (em 

referência às vogais tónicas). 

Posteriormente, com o objetivo de praticar a teoria explicada, distribuí uma ficha de 

exercícios sobre a colocação enclítica dos pronomes (Anexo 15). Uma vez realizada e 

corrigida esta ficha, ainda entreguei uma nova (Anexo 16), na qual os alunos deviam 

substituir expressões por CD ou CI e frases nominais por CD, segundo fosse adequado. 

Esta ficha destinava-se à prática da distinção entre os dois tipos de pronome, pois 

comprovei, em aulas prévias, que alguns alunos apresentavam dificuldades neste aspeto. 

Em todas as correções, as soluções foram anotadas no quadro com o fim de facilitar aos 

alunos a comprovação das suas respostas.  

Por último, dediquei a terceira aula a uma atividade de ECF. Dado que os alunos deviam 

seguir as fases da escrita (planificação, textualização e revisão), o exercício de escrita foi 

levado a cabo em sala de aula para assegurar que os discentes cumprissem eficazmente 

com cada um destes passos. Contudo, antes de explicar o funcionamento da aula, foi 

corrigido o TPC da primeira unidade letiva, o qual se debruçava sobre a estrutura da 

notícia. Este foi o género escolhido para o texto que os elementos deviam redigir, pois 

era uma das tipologias textuais incluídas no programa do curso.  

Após a correção, expliquei o funcionamento do exercício de escrita. Os discentes deviam 

elaborar um texto com elementos escolhidos aleatoriamente, lançando o dado que lhe foi 

entregado quatro vezes e vendo a correspondência dos resultados nos tabuleiros 

partilhados (Anexo 5). Os alunos tinham de anotar os seus resultados (quem?, o quê?, 

quando? e onde?) na ficha distribuída (Anexo 6), a qual continha todas as folhas de que 

iam precisar ao longo da aula. Em relação ao esquema da notícia e ao jogo dos dados é 

preciso assinalar que estavam inspirados nos materiais cedidos pela Professora Paula 

Pessanha Isidoro (2019). 

Depois, os alunos tinham de elaborar uma planificação do seu texto de forma individual, 

no espaço da ficha correspondente para isto. De seguida, foi pedido aos elementos que 

trabalhassem em pares para explicarem aos colegas as suas ideias e trocarem sugestões 
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com o fim de se ajudarem mutuamente na elaboração dos textos. Nesta terceira aula, optei 

por um trabalho em pares e não em grande grupo para que aqueles alunos mais 

introvertidos se sentissem mais confortáveis no momento de expressarem as suas ideias 

e de receberem, ou realizarem, críticas e sugestões. De seguida, textualizaram as suas 

ideias e foi-lhes solicitado que levassem a cabo o processo de revisão e escrevessem a 

versão final em casa. As fichas, já completadas, foram-me entregues na seguinte aula. 

É importante destacar que, durante toda a UD, foi assegurada a continuidade temática. 

Embora fosse na primeira aula onde os alunos levaram a cabo um trabalho mais 

relacionado com o vocabulário sobre os transportes, na segunda e na terceira se incluíram 

aspetos relacionados. Desta forma, na segunda aula, as fichas de exercícios dos pronomes 

continham exercícios com frases e textos que falavam de meios de transporte e de modos 

de deslocação; e, na terceira aula, entre os elementos da notícia que respondiam à 

pergunta onde? eram, entre outros, “na autoestrada” ou “no metro”. Assim, durante toda 

a UD os alunos leram e aprenderam sobre esta temática e, no seu texto, puderam pôr em 

prática alguns destes conhecimentos. Neste sentido, não foi só o tema o que se mobilizou 

no exercício final, pois as aprendizagens sobre o conteúdo gramatical (pronomes pessoais 

de CD e CI) tiveram de ser aplicadas também na última aula mediante a prática da ECF, 

como requerido no enunciado. 

Como foi referido, as aulas obedecem ao esquema base descrito: uma primeira aula 

dedicada à leitura (a notícia sobre os transportes), uma segunda aula dedicada à teoria e à 

prática gramatical e uma terceira aula em que se conjugam o conhecimento da tipologia 

textual, do tema e da gramática. No entanto, o conjunto de atividades realizadas foi além 

deste esquema, já que se incluíam exercícios que tratavam a compreensão de texto ou a 

expressão oral, por exemplo. Para além disso, os exercícios eram variados (i.e. 

associação, preenchimento de espaços em branco, explicação de significados, etc.). 

Para finalizar a descrição desta UD, explicarei brevemente a avaliação realizada. Esta foi 

formativa, tanto na compreensão e produção escritas como na expressão oral. Durante os 

exercícios de compreensão escrita, tive em conta as dificuldades dos alunos na perceção 

das ideias do texto; durante a expressão oral, prestei atenção ao desempenho dos alunos 
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a respeito da pronúncia, gramaticalidade e coerência das produções; e na expressão escrita 

‒ embora também tivesse em atenção aspetos como a ortografia, o respeito pela estrutura 

da notícia, a coerência ou o uso dos tempos verbais adequados ‒ o foco foi posto no uso 

adequado dos pronomes. Aliás, no caso da expressão escrita, devolvi os textos corrigidos 

com o fim de que os alunos vissem os seus erros e os tivessem em conta para futuras 

produções, mas também guardei uma cópia para ver se em futuras redações se produziam 

avanços. Desta forma, quis ser coerente com a definição de avaliação formativa do 

QECRL quanto à “recolha de informações […] sobre os seus pontos fortes e fracos” e 

quanto a “fornecer um feedback aos aprendentes” (Conselho da Europa, 2001, pp. 255-

256).  

Em suma, nesta unidade didática, que tinha como tema unificador os transportes, procurei 

que os alunos trabalhassem diversas áreas da língua, para o qual inclui momentos para 

trabalhar a compreensão e a produção escritas e a expressão oral. Aliás, também reservei 

tempo para o trabalho gramatical do conteúdo selecionado ‒ os clíticos, nomeadamente 

nesta UD o CD‒ embora procurasse que os alunos pusessem em prática estes 

conhecimentos em um trabalho de ECF posterior, no qual também tinham de integrar 

conhecimentos sobre o tema visto e a tipologia textual trabalhada. 

3.2.2. Atividades desenvolvidas na segunda UD 

A segunda UD tinha como tema unificador as lendas portuguesas, as quais faziam parte 

do enquadramento temático de história, geografia e cultura portuguesas, contemplado no 

programa do curso. Do meu ponto de vista, a importância deste tema residia na 

indissociabilidade entre língua e cultura. Segundo o Conselho da Europa (2001), “os 

aspectos distintivos característicos de uma determinada sociedade europeia e da sua 

cultura podem estar relacionados” (p. 148) com diversas áreas entre as quais se 

mencionam “os valores, as crenças e as atitudes”, dentro da qual incluem elementos como 

a história. Sendo consciente de que as lendas não são fieis a realidade ‒ embora tenham 

bases históricas (Moreno, 2019) ‒ penso que se podem incluir à par desta na área de 

“valores, crenças e atitudes” a que faz referência o QECRL, já que este subgénero textual 

narrativo faz parte do património imaterial da sociedade correspondente. Nas palavras de 
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Fontes (2013), “Os mitos e as lendas […] contribuem para a construção dessa memória e 

para a sua preservação, entendida como um património coletivo de uma comunidade, já 

que cada povo constrói o seu próprio modo de ver e perceber o mundo nas suas vivências 

e experiências, através de mitologias que, ao longo dos tempos, foram-se tornando parte 

intrínseca do seu quotidiano” (p. 45). Além disto, tendo em conta os descritores de 

desempenho do QECRL, relativos à escrita criativa no nível A2, considerei que as lendas 

solicitadas aos alunos se podiam enquadrar em “descrições elementares de 

acontecimentos, actividades passadas e experiências pessoais” ou “biografias simples e 

imaginárias […] sobre pessoas” (Conselho da Europa, 2001, p. 97). 

Definitivamente, conhecendo as narrações que ajudaram a desenhar a forma de entender 

a realidade do povo da língua em estudo, os alunos de uma L2 podem estar mais perto de 

entenderem a cultura-alvo e, consequentemente, de desenvolverem uma competência 

intercultural. Neste sentido, salienta-se a afirmação de Cecilia (2007), que diz que as 

narrativas curtas ‒ como são as lendas ‒ favorecem as tarefas de transferência da 

informação, entre as quais se destaca a competência intercultural.  

Por outro lado, o tema escolhido veio no seguimento das aulas que tratavam questões 

relacionadas com o Natal. Desta forma, pôde-se ligar com as aulas anteriores por estarem 

presentes nelas questões relacionadas com a cultura portuguesa e as respetivas culturas 

dos alunos em relação a costumes e tradições desta época do ano. Assim, de um tema 

cultural próprio de certas datas, passou-se a um tema cultural que se podia abordar em 

qualquer momento, como foram as lendas. 

Com este tema não pretendia apenas que os alunos aumentassem os seus conhecimentos 

sobre a cultura e história portuguesas, mas também que ampliassem o seu vocabulário e 

a sua competência gramatical. Portanto, os objetivos gerais desta unidade temática foram: 

aumentar o conhecimento de aspetos da cultura portuguesa, aprofundar o conhecimento 

e domínio de estruturas gramaticais e escrever com adequação e correção uma lenda curta. 

Quanto aos objetivos específicos que procurei alcançar foram: responder a perguntas de 

compreensão sobre documentos orais e escritos, compreender e incorporar no seu dia a 

dia vocabulário de textos orais e escritos; colocar os pronomes pessoais de CD e CI na 
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posição adequada, distinguir os pronomes pessoais de CD dos de CI; escrever 

corretamente os pronomes pessoais de CD e o verbo que os acompanha e redigir uma 

lenda curta respeitando as caraterísticas deste tipo de textos. Os conteúdos trabalhados, 

portanto, foram a cultura portuguesa, as lendas e a colocação dos clíticos. 

Considerando que o tema unificador da unidade didática era a cultura portuguesa, para 

que a atividade de ECF conjugasse o conteúdo gramatical com o textual e cultural 

estudados, optei por uma atividade de ECF assente na criação individual de uma lenda. 

Neste sentido, o texto que os alunos tiveram de elaborar procurava a originalidade a nível 

de conteúdo ‒ da mesma forma que na primeira UD ‒ pois, em relação à estrutura, fora-

lhes solicitado que respeitassem as caraterísticas da lenda. 

Tendo identificado o tema unificador, os objetivos e a metodologia, é preciso explicar 

sequenciação das unidades letivas. No entanto, primeiro quero destacar que o conjunto 

das aulas foi planificada tendo em mente a distribuição do tempo por diversas atividades 

linguísticas ‒ compreensão e expressão escrita e oral ‒ em diferente medida.  

Na primeira aula centrei-me no trabalho de compreensão escrita e de compreensão oral. 

Tendo em conta que os alunos deviam trazer lida de casa uma notícia intitulada “Portugal 

vai eleger as 7 Maravilhas da Cultura Popular”, pedi-lhes que realizassem um exercício 

(Anexo 7) que consistia em localizar determinados termos no texto e explicá-los pelas 

suas palavras, com o fim de ampliar o seu vocabulário e a sua capacidade de paráfrase. 

De seguida, corrigi o exercício por questionário dirigido e li o texto em voz alta, detendo-

me em cada parágrafo para que pudessem colocar as dúvidas que tivessem. Aliás, 

acompanhando a minha leitura, puderam prestar atenção à pronúncia das palavras do 

texto, que mais tarde alguns dos aprendentes tiveram de ler em voz alta. Depois, distribuí 

uma ficha com dois exercícios (Anexo 8). O primeiro, de verdadeiro e falso e no qual 

tinham de corrigir as afirmações falsas, destinou-se a comprovar se os alunos 

compreenderam globalmente o texto. O segundo visava ampliar o seu conhecimento 

sobre expressões idiomáticas e, dado que o tema unificador da unidade didática era a 

cultura portuguesa, como já foi mencionado, as expressões incluídas estavam 

relacionadas com lendas ou acontecimentos históricos, facto que se deu a conhecer aos 
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alunos no enunciado do exercício. Além disso, após a correção do exercício, expliquei 

oralmente a origem de cada uma das expressões, à exceção da relacionada com a lenda 

de D. Pedro e D. Inês, cuja origem conheceram ao realizarem o TPC da segunda aula 

(Anexo 9). Neste segundo exercício, os discentes tinham de unir a expressão com o 

significado correspondente, havendo uma expressão a mais, e depois tinham de elaborar 

uma frase com duas expressões da sua escolha. Com esta última parte pretendia-se 

comprovar se os alunos compreenderam realmente o significado das expressões e se eram 

capazes de as usar em um contexto real. 

Posteriormente, solicitei a três alunos que lessem os parágrafos do texto em análise que 

indiquei em voz alta e, após cada leitura, corrigi a sua pronúncia. Estas correções tinham 

como fim ajudá-los a melhorar a dição em língua portuguesa, tanto a eles como ao resto 

da turma, que ficou atenta à leitura e às correspondentes correções. 

Após esta parte de compreensão escrita, centrei-me na compreensão oral. Para isto utilizei 

um vídeo da RTP que apresentava a lenda da Padeira de Aljubarrota (Zig Zag, 2018). O 

vídeo foi selecionado não apenas por tratar de uma famosa lenda portuguesa, mas também 

pelo vocabulário informal usado e pela presença de clíticos, tanto em ênclise como em 

próclise. Por conseguinte, este documento permitia-me abordar a cultura lusa, praticar a 

compreensão oral, ampliar o vocabulário e fazer uma ligação com o conteúdo gramatical 

selecionado.  

Para trabalhar este vídeo, elaborei duas fichas de compreensão: uma com dois exercícios 

‒ um de escolha múltipla e outro de verdadeiro e falso ‒ e outra com a transcrição do 

vídeo e com espaços em branco que devem ser preenchidos. A primeira ficha (Anexo 10) 

estava pensada para ser feita e corrigida na aula, após duas reproduções do vídeo, e a 

segunda (Anexo 11) foi pedida como TPC. Embora pensasse que o vídeo implicava um 

certo grau de dificuldade, optei por não distribuir antes esta última ficha para que os 

alunos tentassem compreender a ideia geral do áudio sem se apoiarem na transcrição. 

Considerei que podiam realizar os exercícios descritos sem grande dificuldade, pois, 

seguindo as perguntas elaboradas, podiam focar-se nas partes do texto objeto de 

questionamento e retirar o significado global. Posteriormente, quando completassem a 
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transcrição em casa, terminariam de compreender o documento em maior profundidade. 

Por outro lado, junto com o preenchimento da transcrição, foi pedido como TPC que 

pensassem uma lenda do seu país para a narrarem oralmente ao resto da turma na aula 

seguinte. 

Quanto à segunda aula, foi dedicada a trabalhar a colocação dos clíticos, cujo tratamento 

nesta segunda UD se centrou na colocação proclítica dos pronomes pessoais de CD e CI. 

No entanto, devido à complexidade do tema e às dificuldades que constatei que 

continuavam a apresentar os alunos no momento de utilizarem estes pronomes, 

nomeadamente o de CD, em posição enclítica, os exercícios propostos incluíram também 

opções para praticarem a ênclise. Contudo, primeiro corrigi o TPC supramencionado e 

expliquei mais detalhadamente expressões informais que apareciam no documento (p. ex. 

andar à pancada ou passar-se). De seguida, aproveitando a presença de pronomes pessoais 

de CD em próclise na transcrição, levei a cabo um exercício mais indutivo. Neste, os 

alunos deviam observar o contexto de uso dos pronomes e explicar o porquê da sua 

colocação proclítica. É importante destacar que, se bem que em aulas anteriores se 

justificou a escolha de uma explicação gramatical explícita para esta mesma turma, tendo 

em conta que a regra gramatical já foi explicitada, considerei que o nível de dificuldade 

dos exercícios devia aumentar. Consequentemente, neste novo patamar pretendia-se que 

os alunos fossem capazes de distinguir os pronomes e enunciar as regras que já lhes foram 

explicitadas a nível da sua colocação. Assim, podia-se conseguir uma melhor 

interiorização da gramática. Com relação a isto, é preciso salientar que quando faço 

referência a “enunciar as regras”, não pretendia que os alunos decorassem a gramática 

portuguesa, mais só que refletissem sobre a língua. 

Depois, expliquei os casos desta colocação incluídos na ficha teórica sobre os pronomes 

distribuída na primeira UD (Anexo 2) ‒ os quais já foram especificados na subepígrafe 

3.1. Posteriormente, distribui uma ficha (Anexo 12) com um exercício com frases sobre 

a lenda da Padeira de Aljubarrota, na qual os alunos tinham de substituir os elementos 

sublinhados pelo pronome pessoal de CD ou de CI correspondente e situá-los na posição 

adequada. Uma vez corrigida esta atividade, distribui uma nova ficha (Anexo 13), na qual 

os alunos deviam identificar os pronomes pessoais de CD e CI de outra lenda portuguesa 
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e explicar o porquê das diferentes colocações proclíticas presentes, refletindo assim sobre 

a língua-alvo. Com estas atividades pretendia-se que os alunos revissem a escrita dos 

pronomes e as modificações que se tinham de levar a cabo, em algumas circunstâncias, 

nos verbos, assim como se visava que prestassem atenção às palavras atratoras de 

próclise. 

Há que mencionar que esta estratégia incluiu elementos do laboratório de gramática. De 

acordo com Duarte (2008), um laboratório de gramática compõe-se de quatro fases: 

apresentação dos dados; formulação de hipóteses e compreensão dos dados; realização de 

exercícios; e avaliação. Dado que o meu objetivo não era desenvolver um laboratório 

gramatical, não cumpri rigorosamente com estes quatro momentos. Não obstante, 

incorporei alguns elementos que considerei benéficos para que os alunos refletissem 

sobre a língua. Primeiro, apresentei-lhes um texto no qual havia vários casos de pronomes 

em próclise e chamei a atenção para este facto (apresentação dos dados); depois, pedi que 

explicassem o porquê desta colocação (formulação de hipóteses e compreensão dos 

dados) e, por último, distribuí uma ficha com exercícios para que possam treinar a regra 

mencionada (realização de exercícios). De seguida, voltei a entregar uma ficha em que se 

repetiam os dois primeiros passos com o fim de consolidar a regra, pois os alunos deviam 

identificar os pronomes que apareciam no texto e explicar o motivo da colocação 

proclítica dos mesmos. Portanto, embora não levasse a cabo integralmente um laboratório 

gramatical, servi-me das fases que posso aproveitar, dado o tempo disponível e o meu 

objetivo (que os alunos reflitam sobre a língua e interiorizem melhor a regra gramatical 

estudada). Estes exercícios gramaticais constituíam o passo prévio a poderem usar os 

clíticos no seu próprio texto, pelo que também se destinavam, em parte, a que conseguisse 

um melhor desempenho no mesmo. 

Depois destes exercícios gramaticais, lembrei-lhes o segundo TPC da aula anterior: 

pensarem numa lenda do seu país para a narrarem ao resto da turma. Com a narração, o 

meu objetivo era que os alunos praticassem a sua expressão oral, ampliassem o léxico e 

usassem a gramática aprendida ao longo do curso, e também pôr em prática uma estratégia 

humanista (Moskowitz, 1978), já que os alunos deviam fazer uma escuta atenta do outro, 

respeitando-o a ele e à sua cultura. No entanto, só dois dos oito discentes pesquisaram 
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uma lenda própria do seu país e a contaram aos seus colegas. Embora fosse eficaz a 

estratégia humanista mencionada, já que os restantes elementos escutaram com atenção a 

história dos colegas, a prática da oralidade só se pôde levar a cabo pelas duas pessoas que 

intervieram. Neste sentido, no momento de fazer as correções orais pertinentes procurei 

que o aluno acabasse a sua intervenção para não o fazer sentir desconfortável. No entanto, 

com o fim de que as suas mensagens pudessem ser compreensíveis para os restantes 

colegas, e para que pudessem reformular algumas frases que podiam dar lugar a confusão, 

mostrei-me disponível para fornecer o vocabulário necessário ou para sugerir a 

modificação de algumas estruturas, sem que isto supusesse cortar continuamente o 

discurso dos discentes.  

Já no final da aula, indiquei o TPC, que consistia na revisão dos pronomes pessoais de 

CD e CI, para comprovarem se ficou alguma dúvida e poder resolvê-la na seguinte aula. 

Foi-lhes ainda solicitado que lessem três lendas portuguesas que lhes entreguei impressas 

numa ficha (Anexo 9). Para que tivessem menos dificuldades na compreensão das lendas, 

inclui à margem a definição das palavras que considerava que podiam ser mais 

complexas. 

Finalmente, a última aula destinou-se, na sua maior parte, à atividade de ECF. Para o 

desenvolver da forma desejada, expliquei no início da mesma as características das 

lendas‒ embora estivessem também registadas na ficha entregue (Anexo 14) ‒ e anotei-

as no quadro para que os alunos as pudessem consultar facilmente durante a planificação 

e textualização. As características que salientei foram: a mistura de elementos fantásticos 

e reais, um número reduzido de personagens (que estabeleci em três para simplificar os 

seus textos) e um tempo e um espaço determinados (Reis & Lopes, 1987). Aliás, para que 

os alunos pudessem entender melhor estas características, utilizei como exemplo a lenda 

da Padeira de Aljubarrota. 

Só após a explicação dos traços das lendas e da ficha, os alunos puderam começar a 

planificar o seu texto. No tocante a isto, é preciso dizer que as folhas entregues foram o 

único suporte escrito de que precisaram, pois tinham em conta as três fases da escrita: 

planificação, textualização e revisão. Contudo, na aula os discentes só tinham de realizar 
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a sua planificação e uma primeira versão do texto. Esta decisão foi tomada tendo em conta 

as preferências manifestadas pelos alunos no questionário aplicado por mim no fim da 

Regência 1, pois preferiam não dedicar toda a aula à escrita. Da mesma forma, também 

operei outra modificação relativamente à atividade de ECF proposta na regência anterior: 

os alunos só tinham de falar com outro colega uma vez, após a sua planificação, para 

explicarem as suas ideias e trocarem sugestões. Considero que este último exercício foi 

produtivo, já que lhes permite ouvir a opinião do seu par e repensar o seu próprio texto, 

para além de praticar a expressão oral. Porém, dado que alguns alunos manifestaram no 

questionário supramencionado que não tinham gostado de terem de trabalhar em pares, 

decidi reduzir o tempo de trabalho com o colega, mas não o eliminar. Logo, tentei 

aproveitar os benefícios desta atividade sem que os alunos se sentissem tão incómodos.  

Relativamente a esta atividade de ECF, é importante mencionar a sugestão da regente. 

Nesta terceira aula, não se desenvolveu nenhuma estratégia que fizesse relevante a 

planificação e primeira textualização em sala de aula. A Professora da turma destacou 

este aspeto na reunião realizada após a unidade letiva e sugeriu levar outro tipo de 

atividades para a sala de aula, relevantes para a produção do texto, se na planificação não 

se contemplarem interações entre os discentes, ou entre estes e o professor. 

Finalmente, distribuí uma última folha e indiquei que deviam realizar nela a última versão 

do seu texto em casa e entregá-la junto com o resto das folhas escritas na sala. Além disto, 

como indicado no enunciado, mencionei que o texto escrito seria considerado na 

avaliação final do curso (valendo 1,5 ponto em 20).  

Para finalizar a unidade letiva, recordei que tinham como TPC da aula anterior a leitura 

de três lendas portuguesas breves. Para comprovar se os alunos compreenderam as lendas 

e para quebrar o ciclo de atenção após os momentos de escrita, propus a realização de um 

exercício Kahoot com perguntas de compreensão sobre os três textos, no qual os alunos 

se envolveram. Finalizado o Kahoot, entreguei um prémio a quem obteve maior 

pontuação e distribuí o questionário sobre as três unidades letivas dadas (a ser respondido 

em casa). 
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Desta forma, as aulas obedeceram ao esquema base explicado: primeiro, uma aula 

dedicada à leitura e a escuta de textos; depois, uma aula dedicada à gramática; e, 

finalmente, uma aula em que se procurou conjugar e aplicar o conhecimento da tipologia 

textual tratada na primeira aula (a lenda) e o conhecimento gramatical da segunda (os 

pronomes pessoais de CD e CI). No entanto, como se expôs e como na primeira UD, o 

conjunto de atividades planificadas foi além deste esquema base e incluiu exercícios que 

tratavam o vocabulário, a compreensão oral e escrita, a capacidade de refletir sobre a 

língua, a expressão oral e a expressão escrita. Aliás, os exercícios escolhidos, foram de 

novo de tipologia variada: escolha múltipla, associação, preenchimento de espaços, 

verdadeiro e falso, transformação de frases, etc. De entre eles, alguns estavam desenhados 

para se levarem a cabo como TPC, o qual decidi solicitar em todas as aulas como na 

primeira UD porque, tendo em conta o pouco contato com a língua da maioria dos alunos 

fora da sala, como explicado na caraterização inicial, considerei que era benéfico 

aumentar o tempo de exposição à língua. Neste sentido, o TPC tinha como objetivo 

facilitar a aquisição de conhecimentos (Cooper, 1988). Além do mais, o TPC também 

permitiu que os alunos desenvolvessem as atividades e assimilassem os novos 

conhecimentos ao seu ritmo, segundo as suas necessidades. 

Por último, relativamente à avaliação, distinguem-se vários tipos. Durante as três aulas 

houve momentos de autoavaliação e de heteroavaliação. A primeira teve lugar, 

basicamente, quando os alunos corrigiam os exercícios das fichas: os discentes tinham de 

comprovar as suas respostas e, caso fosse necessário, modificá-las. Quanto à 

heteroavaliação, teve lugar em todas as atividades e tratou-se duma heteroavaliação em 

algumas ocasiões direta (i.e. correção da pronúncia) e em outras indireta (i.e. correção do 

texto). Por outro lado, a heteroavaliação também se pode caraterizar como formativa. 

Assim, recolhi informação sobre os pontos fortes e fracos dos alunos e forneci-lhes um 

feedback (Conselho da Europa, 2001) ao entregar-lhes os textos corrigidos, analisar a suas 

produções orais e ter em conta as dificuldades na realização dos exercícios. A respeito 

disto, o texto de ECF foi entregue corrigido para que os alunos vissem os seus erros e os 

tenham em conta no futuro. Neste sentido, o texto elaborado pelos alunos formou parte 

duma avaliação sumativa, ao contar para a sua avaliação final, como já foi referido, e de 
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uma avaliação do desempenho (Conselho da Europa, 2001), pois é pedido ao aprendente 

“que produza uma amostra de discurso oral ou escrito num teste directo” (p. 256). 

Em suma, nesta unidade didática, que tem como tema unificador as lendas portuguesas, 

trabalhei com os alunos as diferentes áreas da língua, ao programar atividades de 

compreensão e expressão orais e escritas. Aliás, também propus exercícios gramaticais 

sobre o conteúdo selecionado ‒ a colocação dos pronomes pessoais de CD e CI ‒ e forneci 

informação sobre a cultura portuguesa. Finalmente, procurei que as aprendizagens 

realizadas fossem mobilizadas na última atividade: a escrita de um texto mediante a ECF. 
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Capítulo 4. ‒ Apresentação e interpretação de resultados 

No primeiro subcapítulo desta secção apresento e interpreto os resultados obtidos com os 

alunos em relação ao seu desempenho nas atividades de ECF e no uso dos pronomes 

clíticos trabalhados. Para isto, sirvo-me dos inquéritos por questionário aplicados aos 

alunos, da observação direta realizada durante as aulas e da análise dos textos produzidos 

pelos discentes. Os dados apresentados são quantitativos (i.e. percentagens das respostas 

dos questionários) e qualitativos (i.e. tipologia de erros no uso dos pronomes clíticos). No 

segundo subcapítulo, sugiro uma proposta de melhoria e exponho as considerações finais. 

4.1. Apresentação de resultados 

Depois de cada UD foi entregue aos alunos um questionário com perguntas relativas às 

unidades letivas implementadas (Anexos 17 e 18) e no qual participaram, de forma 

anónima, 6 dos 8 alunos que constituíam a turma (os mesmos em ambos os casos, pois 

um dos restantes não se encontrava presente no momento de distribuir os questionários e 

o outro não o entregou). Aqui, far-se-á referência aos resultados das questões relevantes 

para comprovar a eficácia do tratamento dos pronomes clíticos e da ECF conjuntamente 

e as perceções dos alunos sobre este tipo de atividades e sobre o conteúdo gramatical 

tratado. Logo, as perguntas analisadas serão (1) 4  “Pensa que o exercício de escrita 

realizado o/a ajudou a aprender?”, (2) “Considera as atividades úteis para si?”, (3) “Sente 

que aprendeu coisas novas nestas aulas?”, (4) “Pensa que na aula de língua estrangeira é 

importante realizar exercícios de escrita criativa?”, (5) “O que foi mais fácil?”, (6) “O 

que foi mais difícil?” e (7) “Gostou das atividades?”. Em todos os casos, expor-se-ão os 

resultados de cada UD de forma a poder contrastá-los e, finalmente, tratar-se-ão as 

respostas a perguntas presentes unicamente no último inquérito. 

Relativamente às perguntas (1) “Pensa que o exercício de escrita realizado o/a ajudou a 

aprender?” e (2) “Considera as atividades úteis para si?”, responderam positivamente o 

total dos discentes em ambas as UD. Com estas duas perguntas, avaliaram-se não apenas 

                                                             
4 Os números indicados nas perguntas não correspondem aos que constam nos questionários. 



 

77 

a atividade de ECF, mas todas as solicitadas aos alunos (i.e. atividades de compreensão 

escrita, de vocabulário ou de gramática), obtendo-se resultados favoráveis.  

 

Por outro lado, quanto à pergunta (3), todos os respondentes consideraram que 

incorporaram novas aprendizagens durante a primeira UD, mas os resultados são díspares 

na segunda, sendo que um dos alunos disse considerar que aprendeu “coisas novas pelas 

lendas, mas não pela língua portuguesa” 5 . Ainda que a questão faça referência às 

perceções dos alunos, as observações diretas feitas em sala de aula fazem-me discordar 

desta afirmação, pois considero que os discentes adquiriram novos conhecimentos em 

relação à língua, quer a nível vocabular quer a nível gramatical.  

                                                             
5 As respostas transcritas dos alunos foram corrigidas. 
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Quanto à questão (4) sobre a importância da EC nas aulas de LE, dois dos alunos 

referiram, na primeira UD, não ver a relevância deste tipo de exercícios nas aulas de LE. 

Esta pergunta podia ser matizada, pois os alunos tinham espaço no questionário para 

exprimirem porque sim ou porque não consideravam que era importante reservar um 

lugar para a EC nas aulas de LE. Porém, só dois dos participantes precisaram as suas 

respostas, ambos pertencentes ao grupo das respostas afirmativas. Referiram “Posso 

aprender mais palavras quando escrevo” e “Precisamos estruturar a nossa escrita, pensar 

mais sobre a conjugação de verbos e outras expressões”.  

 

Em contraste, no questionário final, todos os alunos afirmaram ver a importância da ECF 

e 5 deles concretizaram o porquê: “Obriga-nos a pensar na gramática”, “É muito 

importante porque temos de pensar”, “Ajuda-nos a avaliar os nossos conhecimentos sobre 

a língua”. Não obstante, duas das respostas obtidas nesta justificação matizaram a 

afirmação inicial. Um dos alunos salientou que “A2 deveria ser mais para falar” e outro 

disse que “no meu nível é difícil escrever algo complicado”.  

Este último comentário leva-nos ao que os aprendentes referiram como mais fácil e mais 

difícil nas UD. Nas perguntas (5) e (6) observam-se respostas variadas. Contudo, em 

geral, a maioria dos alunos considerou difícil o conteúdo gramatical ‒ embora em ambos 

os inquéritos este elemento também aparecesse mencionado uma vez como resposta aos 
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Gráfico 7 ‒ Percentagens das respostas à pergunta (4) 
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temas fáceis da UD ‒ e a tarefa de EC ‒ sobre a qual alguns dos estudantes especificaram 

que a consideravam difícil por envolver a criatividade ou pela extensão exigida, que 

consideraram pouca. 

Para acabar com as perguntas presentes em ambos os questionários, os resultados das 

respostas à pergunta (7) “Gostou das atividades?” coincidem quantitativamente, embora 

um aluno não tenha respondido. 

Esta pergunta, aliás, fazia-se acompanhar por outras destinadas a saber de que atividades 

os alunos gostaram mais e menos e os resultados mostraram respostas díspares. Em 

relação aos itens preferidos, as respostas mais repetidas foram a leitura de textos e a 

escrita de texto. É preciso mencionar que a leitura já tinha sido referida como uma das 

atividades preferidas de 88% dos discentes, no inquérito do início do curso, como 

supramencionado. O resto dos elementos referidos estavam relacionados com a atividade 

de ECF pois os discentes disseram gostar de “pensar a história da notícia com os dados 

que me calharam” ou “do jogo” realizado para escrever o texto da primeira UD, o que 

mostra a importância da realização de pré-atividades motivadoras e que tenham em conta 

os interesses dos alunos.  
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Por outro lado, no último questionário, foram adicionadas as seguintes perguntas: (8) 

“Considera que os pronomes de complemento direto e indireto são um tema fácil ou 

difícil?”, (9) “Pensa que ter de escrever um texto incluindo os pronomes é útil para depois 

usá-lo em exercícios e no seu dia a dia?” e (10) “Pensa que as aulas sobre os pronomes 

foram úteis?”. 

Na pergunta (8), dois discentes assinalaram o conteúdo gramatical tratado como 

complexo, mas a maioria considerou-o fácil. Só um dos participantes justificou a sua 

resposta dizendo que “Depois de aprender as regras, não é tão difícil”. 

Relativamente às perguntas (9) e (10), obteve-se a mesma percentagem, sendo que 

unicamente um aluno respondeu de forma negativa a ambas. Neste sentido, a 

consideração da falta de utilidade das aulas sobre os pronomes, na pergunta (10), foi 

justificada dizendo que “são mais usados na escrita e não muito oralmente”. 
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Por outro lado, compararam-se quatro textos: os dois elaborados pelos alunos como parte 

da atividade de ECF (Texto 1 e Texto 2) e outros dois elaborados entre uma e duas 

semanas após a lecionação das UD descritas neste trabalho ‒ um em dezembro e outro 

em janeiro (Texto 3 e Texto 4, respetivamente6). Decidi compará-los desta forma para 

analisar a possível evolução dos alunos. Os textos de ECF foram escritos pelos discentes 

tendo muito recentes as explicações sobre o conteúdo gramatical e sendo-lhes exigido 

que utilizassem estes itens, pelo que é suposto que tenham prestado bastante atenção a 

este elemento no processo de escrita. Já nos outros dois textos não era exigido, 

especificamente, o uso dos pronomes clíticos. Portanto, entende-se que a atenção posta 

nestes elementos foi menor. Desta forma, a análise das produções de ECF permitirão ver 

a compreensão dos alunos do uso dos pronomes clíticos em cada uma das UD e as outras 

produções permitirão uma aproximação à sua aquisição. A análise dos quatro textos é 

tanto quantitativa como qualitativa. 

                                                             
6 Os textos 3 e 4, uma carta de Natal e o resumo de uma canção, por esta ordem, foram solicitados pela 
regente. 
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Os gráficos seguintes mostram os dados obtidos após o resultado da análise dos textos 

dos alunos. É preciso salientar que no Texto 1 a amostra é formada por 6 textos, enquanto 

no Texto 2 todos os alunos entregaram o seu texto, somando um total de 8 redações. 

Como se pode ver, aumentou significativamente o número de pronomes utilizados (19 no 

Texto 1, correspondendo a uma média de 2,7 pronomes por texto, e 30 no Texto 2, com 

uma média de 3,75), sem que aumentasse a percentagem de erros, pois ambas as 

produções apresentam as mesmas percentagens de pronomes corretos e incorretos.  

Já nos textos 3 e 4, respetivamente, os resultados variam. A amostra do Texto 3 é 

composta por 6 textos, enquanto a do Texto 4 conta com 5. Embora esta última seja 

menor, nos seguintes gráficos vê-se um aumento do uso dos pronomes e uma mudança 

significativa no seu uso correto, que passou de 33% a 56%. 
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Os seguintes gráficos mostram a análise qualitativa dos dados anteriores, apresentando a 

posição dos pronomes clíticos bem colocados e a tipologia de erros em cada um dos 

quatro textos, respetivamente. 
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No gráfico 16, observa-se que, em geral, a posição predominante dos pronomes usados 

corretamente é a enclítica em todos os textos, independentemente de este ser produzido 

após a explicação da colocação proclítica. Neste sentido, chama a atenção o maior uso de 

pronomes proclíticos no Texto 1 (pertencente à UD em que se tratou a ênclise) em 

comparação com o Texto 2 (pertencente à UD em que se reviu a ênclise e se explicou a 

próclise).  

Já em relação ao gráfico 17, para apresentar a tipologia de erros, estes foram classificados 

em seis categorias7: posição enclítica incorreta (i.e. *que entregam-no), posição proclítica 

incorreta (i.e. *estava demasiado enamorado de ela e lhe dou um anel), uso desnecessário 

(i.e. *continuava-o a jogar futebol), forma incorreta8 (i.e. *procuram-lo), ausência do 

pronome (i.e. *não posso comemorar consigo [o Natal]) e confusão entre complementos 

(i.e. *O Principezinho visitava-lhe). Neste gráfico, é importante destacar o erro relativo 

ao uso desnecessário de pronomes pessoais de CD ou CI. Este erro produz-se só em três 

textos (nos textos 1 e 2, os das atividades de ECF, e no Texto 4), observando-se uma 

maior ocorrência no texto 2, da segunda atividade de ECF. Do meu ponto de vista, para 

                                                             
7 Os exemplos apresentados entre parênteses para cada uma das categorias foram retirados dos textos dos 
alunos. 
8 O termo “forma incorreta” faz referência à assunção errada dos pronomes no, na, nos, nas e lo, la, los, 
las. 
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explicar este resultado há que ter em conta dois aspetos: o enunciado dos textos de ECF 

e a avaliação sumativa. Os enunciados dos textos de ECF (textos 1 e 2) pediam 

especificamente que os alunos usassem os clíticos aprendidos. Embora se referisse que 

isto tinha de ser feito “sempre que necessário”, a premissa pôde ter influenciado os alunos 

para usarem os clíticos até ao ponto de os incluírem quando não era preciso. Por outro 

lado, o aumento de 41% de pronomes desnecessário do Texto 1 para o Texto 2 pode estar 

relacionado com o facto de este último fazer parte da avaliação sumativa do curso. Alguns 

dos aprendentes podem ter sentido a necessidade de demostrar os seus conhecimentos 

sobre este aspeto, excedendo a necessidade real de os utilizar. O Texto 4 pode ter sido 

influenciado por esta última questão, ao ser elaborado num curto período de tempo após 

o exercício final de ECF (Texto 2). Contudo, vê-se uma diminuição significativa deste 

erro, que passa de representar 55% do total de usos incorretos no segundo texto de ECF 

para 25% no Texto 4, com só 1 ocorrência. 

4.2. Considerações finais 

A aplicação da ECF na aula de PLE apresentada pode ser aperfeiçoada fundamentalmente 

num aspeto. Depois de solicitar uma primeira vez a planificação e a primeira textualização 

de um texto de ECF em sala de aula, as restantes atividades deste tipo podem ser 

realizadas em casa, sempre que os alunos mostrem ter compreendido o processo de 

escrita. No entanto, é importante ter em conta que a atividade de escrita só se deve realizar 

em casa se não se levarem a cabo estratégias que precisem de ser desenvolvidas em sala 

de aula. No caso deste trabalho, considerou-se fundamental que os alunos respeitassem 

todas as fases do processo de escrita com o fim de as interiorizarem e as aplicarem em 

futuras produções, seja qual for a finalidade das mesmas. Por isto, foram-lhes entregues 

folhas correspondentes à planificação e à primeira e última textualização. Embora as fases 

não sejam lineares, deste modo conseguiu-se que os alunos cumprissem cada uma delas 

no mínimo uma vez. Assim, pôde-se observar o processo de planificação, solicitar que 

trabalhassem em pares depois de o completar, podendo colocar possíveis questões sobre 

a estrutura da atividade à professora. No caso de as estratégias adotadas não requererem 

a participação do professor ou dos colegas, a atividade pode ser remetida para TPC e esse 
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tempo de aula pode ser orientado para a realização de outras atividades focadas na 

posterior escrita do texto, como brainstorming ou o reconto oral de histórias relacionadas 

com a atividade de ECF.  

Tendo em conta os questionários respondidos pelos alunos, as minhas observações e os 

textos analisados, apresento duas conclusões. Em primeiro lugar, as atividades levadas a 

cabo durante todas as aulas das duas UD foram produtivas para os alunos na 

aprendizagem da língua-alvo. Em geral, quase a totalidade dos discentes referiu ter 

aprendido algo novo e considerou as atividades úteis. Concretamente, em relação à 

aprendizagem dos clíticos, embora as percentagens de erros e acertos sejam as mesmas 

nos textos 1 e 2, as melhorias observam-se na comparação entre os dois textos 3 e 4, 

produzidos após as UD lecionadas (de 33% para 56% de acertos no uso dos pronomes 

pessoais de CD e CI). Por outro lado, nos textos 1 e 2, embora as percentagens fossem as 

mesmas, considera-se que houve melhorias porque o uso dos pronomes aumentou 57%, 

sem que isto implicasse o aumento da percentagem de erros.  

Em segundo lugar, os alunos gostaram da atividade de ECF e do resto das atividades 

levadas a cabo durante as três aulas. Especificamente, nas minhas observações pude 

constatar que os discentes se mostraram participativos no cumprimento da atividade de 

ECF, estando à vontade, em geral, quando tinham de explicar ao seu par a história que 

criaram. Estas impressões correspondem aos resultados dos questionários, em que 88% 

referiu gostar das atividades e considerar a atividade de ECF relevante nas aulas de LE 

(percentagem que aumentou de 67% para 100% no inquérito final). Para isto contribuiu 

a inclusão de atividades mencionadas pelos alunos no inquérito entregue no início do 

curso, no qual referiram, entre outros, gostar de ler, e também contribuiu a associação das 

atividades de ECF a elementos lúdicos, como o jogo dos dados do texto da primeira UD. 

Contudo, há que salientar que um dos discentes, embora realizasse as atividades 

sugeridas, não parecia sentir-se confortável no momento de escrever. Este facto também 

se viu refletido nos questionários, nos quais 12% dos elementos da turma não respondeu 

afirmativa ou negativamente à pergunta “Gostou das atividades?”, coincidindo com a 

percentagem que manifestou a preferência por atividades orais e pela utilidade dos clíticos 

só na escrita e não na oralidade, para o qual já se apresentaram propostas de melhoria. No 
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entanto, em geral, pode-se concluir que as atividades propostas em torno da ECF foram 

motivadoras e permitiram aos alunos adquirir novos conhecimentos, não apenas sobre o 

uso e a colocação dos clíticos, mas também sobre aspetos linguísticos e culturais da LE 

objeto de estudo. 
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Conclusão 

A EC consiste na prática de técnicas de escrita que permite a interiorização dos processos 

relevantes implicados na elaboração de textos caraterizados pela sua criatividade, quer a 

nível estrutural quer a nível de conteúdo. Atividades deste tipo estão contempladas em 

documentos reguladores como o QECRL (Conselho da Europa, 2001, 2018), embora 

sejam poucas vezes incluídas no ensino de LE. No presente relatório, optou-se pelo termo 

ECF de forma a dar relevância às fases da escrita ‒ planificação, textualização e revisão 

(Flower & Hayes, 1981) ‒ com o fim de que os alunos adquirissem consciência do 

percurso da escrita e o aplicassem às suas subsequentes produções textuais 

desenvolvendo assim a sua competência de escrita na língua-alvo e em geral (Leitão, 

2008; Santos, 2019).  

A ECF, como foi exposto neste trabalho, pode constituir uma atividade motivadora para 

os alunos, fazendo com que se impliquem mais nas tarefas propostas (Littlewood, 1998; 

Stillar, 2013; Harmer, 2007; Fernández Lázaro, 2012) e também fomenta a capacidade e 

a velocidade de resposta (Fernández Lázaro, 2012), prepara os alunos para futuras tarefas 

de escrita ‒ não necessariamente criativa ‒ na língua-alvo e mostra-lhes uma outra visão 

da língua para além da comunicativa: a lúdica ou estética. Neste sentido, salientou-se a 

possibilidade de incluir diferentes pré-atividades lúdicas que contribuíssem para a 

posterior escrita do texto. 

Por outro lado, embora com a atividade de ECF se objetive a competência de produção 

escrita, as pré e pós-atividades que se levem a cabo em torno dela podem ter como 

objetivo desenvolver também as restantes competências. Desta forma, no caso deste 

relatório foram propostas atividades específicas para motivar a turma e responder às suas 

necessidades e aos conteúdos incluídos no currículo. Portanto, nas UD lecionadas 

incluíram-se atividade de compreensão oral e escrita e de produção oral e os conteúdos 

gramaticais trabalhados foram os pronomes pessoais de CD e CI. O uso da ECF para o 

tratamento deste item gramatical não fez com que não houvesse um momento prévio 

dedicado a uma explicação e um trabalho gramatical, mais dedutivo na primeira UD e 

mais indutivo na segunda, que serviu aos discentes como primeiro contacto, na 
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esmagadora maioria dos casos, com este item gramatical. Posteriormente, os discentes 

integraram estes conhecimentos na atividade de ECF, podendo trabalhar o conteúdo 

gramatical referido de forma mais consciente e natural ao poder voltar atrás no seu texto, 

refletindo sobre a posição, forma e necessidade do pronome em cada contexto. Portanto, 

a prática de ECF não só permite aprender a escrever na língua-alvo, mas também aprender 

a língua-alvo (Barbosa, 2012), o qual neste caso concreto se traduz, essencialmente, na 

aquisição dos pronomes clíticos de CD e CI. 

Após a observação direta do desempenho dos alunos em sala de aula, a análise dos dados 

obtidos nos inquéritos entregues aos alunos no final de cada UD e a revisão dos textos 

produzidos por eles, pôde-se concluir que a metodologia aplicada contribuiu para o 

conhecimento do conteúdo gramatical tratado e constituiu uma atividade motivadora e 

útil para os alunos. Assim, durante as aulas, os aprendentes mostraram-se participativos 

e interessados nas atividades realizadas. Em geral, nos inquéritos referiram considerar útil 

a atividade de ECF nas aulas de LE e opinaram que os tinha ajudado a aprender. Para 

além disto, os dados mais objetivos, extraídos ao compararem-se os textos produzidos 

pelos discentes como tarefa solicitada fora das UD tratadas neste relatório, mostraram um 

aumento do uso dos pronomes de CD e CI e uma diminuição dos erros cometidos ao 

inclui-los nas redações. Logo, os alunos estavam a começar a integrar os pronomes 

clíticos de forma natural nas suas produções escritas e a fazê-lo corretamente. 

Embora se considere que os resultados obtidos foram positivos, é necessário salientar as 

limitações do estudo relativamente às suas dimensões. Portanto, para que os resultados 

sejam conclusivos, considero indispensável aumentar o tempo disponível para a aplicação 

das UD, contar com um maior número de alunos e com turmas de diferentes níveis, e 

aumentar a amostra de textos por eles produzidos, antes e depois da realização de 

atividades de ECF. Neste sentido, também quero destacar que, para futuras aplicações da 

ECF similares às deste estudo, foi realizada uma proposta de melhoria. Em primeiro lugar, 

à luz dos comentários dos alunos, seria importante dar mais presença à oralidade e 

fomentar nela o uso do conteúdo gramatical trabalhado, atividade que se pode e deve 

relacionar com a atividade de ECF proposta. Em segundo lugar, sugeriu-se solicitar a 

escrita do texto como TPC com o fim de orientar o tempo presencial para outras 
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atividades, sempre e quando os discentes tenham compreendido o processo de escrita que 

devem seguir e sempre que não se desenvolvam estratégias relevantes durante a escrita 

do texto. 

 

 



 

91 

Referências bibliográficas 

 

Almeida Filho, J. C. P. (2005). Linguística Aplicada: ensino de línguas & comunicação. 

Campinas: Pontes. 

Azenha, M. (1997). Ensino-aprendizagem das línguas estrangeiras (sugestões para 

tornar a aprendizagem um prazer). Porto: Edições Asa. 

Bach, P. (1991). O Prazer Na Escrita. Colecção práticas pedagógicas. Rio Tinto: 

Edições Asa. 

Baker, M. & Rudd, R. (2001). Taping into the Creative Potential of Higher Education: A 

Theoretical Perspective. Journal of Southern Agricultural Education Research, 

51(1), 161-172. Disponível em 

https://www.researchgate.net/publication/251672115_Tapping_into_the_Creativ

e_Potential_of_Higher_Education_A_Theoretical_Perspective. Último acesso 

em 20/03/2020. 

Barbini, M. (2015). A Função da Escrita Criativa no Ensino da Língua Estrangeira. 

(Tese de Mestrado, Universidade Nova de Lisboa). Disponível em 

http://hdl.handle.net/10362/18137. Último acesso em 10/02/2020. 

Barbosa, G. M. M. (2012). O ensino da escrita em Português Língua Segunda: conceções 

e práticas dos professores do ensino secundário da Guiné-Bissau (Tese de 

Doutoramento, não publicada). Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 

Portugal. 

Beyer, B. (1987). Practical Strategies for the Teaching of Thinking. Boston: Allyn and 

Bacon. 

Cassany, D. (2004). La expresión escrita. Em Sánchez Lobato, J. & Santos Gargallo, I. 

(Dirs.), Vademécum para la formación de profesores: enseñar español como 

segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE), pp. 917-943. Madrid: SGEL.  



 

92 

Cecilia, R. R. (2007). Fundamentos Didácticos de la Historia Corta en el Aula de Lenguas 

Extranjeras. Didáctica (Lengua y Literatura), 19, 247-255. Disponível em 

www.researchgate.net/publication/27594241_Fundamentos_Didacticos_de_la_

Historia_Corta_en_el_Aula_de_Lenguas_Extranjeras. Último acesso em 

30/03/2020. 

Conselho da Europa. (2001). Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas: 

Aprendizagem, ensino, avaliação. Edições Asa: Porto. Disponível em: 

https://www.dge.mec.pt/quadro-europeu-comum-de-referencia-para-linguas. 

Último acesso em 13/06/2020. 

Conselho da Europa. (2018). Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New 

Descriptors. Disponível em https://www.coe.int/en/web/common-european-

framework-reference-languages/the-cefr-descriptors. Último acesso em 

09/06/2020. 

Cooper, H. (1989). Synthesis of Research on Homework. Educational Leadership, 47(3), 

85-91. Disponível em 

www.pdfs.semanticscholar.org/479a/d93fad486fde6309637e7334fa91525024da.

pdf. Último acesso em 10/01/2020. 

Cunha C., & Cintra, L. (2006). Breve Gramática do Português Contemporâneo (16ª ed.). 

Lisboa: Edições João Sá da Costa. 

Dias, M. (2006). A escrita expressiva e lúdica: técnicas e propostas didáticas Porto: Areal 

Editores.  

Direção de Serviços de Língua e Cultura. (2017). Referencial Camões PLE. Lisboa: 

Camões, Instituto da Cooperação e da Língua I.P. 

Duarte, I. (2008). O conhecimento da língua: desenvolver a consciência linguística. 

Disponível em 



 

93 

www.area.dge.mec.pt/gramatica/O_conhecimento_da_lingua_desenv_consciencia_l

inguistica.pdf. Último acesso em 22/05/2020. 

Ellis, R. (2006). Current Issues in the Teaching of Grammar : An SLA Perspective. 

TESOL Quarterly, 40(1), 83–107. doi: 10.2307/40264512. Último acesso em 

10/01/2020. 

Fernández Lázaro, G. (2012). La escritura creativa en el aula de español como lengua 

extranjera: el microrrelato. Cuadernos CANELA: Revista anual de Literatura, 

Pensamiento e História, Metodología de la Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera y Lingüística de la Confederación Académica Nipona, Española y 

Lationamericana, 24, 45-62. Disponível em 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5278151. Último acesso em 

02/02/2020. 

Flower, L. & Hayes, J. R. (1981). A Cognitive Process Theory of Writing. College 

Composition and Comunication, 32(4). 365-387. doi: 10.2307/356600. Último 

acesso em 04/03/2020. 

Fontes, V. J. O. (2013). O Potencial Didático dos Mitos e das Lendas na Educação 

Histórica (Tese de Mestrado, Universidade do Porto). Disponível em  

www.sigarra.up.pt/fbaup/pt/pub_geral.pub_view?pi_pub_base_id=28408. 

Último acesso em 05/01/2020. 

García Carcedo, P. (2011). Escritura creativa y competência literária. SEDLL. Lenguaje 

y Textos, 33, 49-59. Disponível em 

http://www.sedll.org/sites/default/files/journal/escritura_creativa_y_competencia

_literaria._garcia_p.pdf. Último acesso em 15/04/2020. 

Gardner, H. (2011). Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences (10ª edição). 

Basic Books. 

Gomes, L. C. (2008). Um escritor na sala de aula. Noesis, 72, 26-29.  



 

94 

Grosso, M. J., Soares, A., Sousa, F., & Pascoal, J. (2011). QuaREPE. Quadro de 

referência para o ensino português no estrangeiro. Disponível em 

https://www.dge.mec.pt/ensino-do-portugues-no-estrangeiro. Último acesso em 

20/02/2019. 

Guasch, O. (2000). La expresión escrita. Em A. Ruiz Bikandi (Ed.), Didática de la 

segunda lengua en educacio´n infantil y primaria (pp. 273-300). Madrid: Síntesis. 

Harklau, L. (2002). The Role of Writing in Classroom Second Language Acquisition. 

Journal of Second Language Writing, 11, 329-350. Disponível em 

https://www.academia.edu/1539707/The_role_of_writing_in_classroom_second

_language_acquisition. Último acesso em 12/03/2020. 

Harmer, J. (2007). The practice of English Language Teaching (4ª edição). Longman. 

Hayes, J. R., & Flower, L. S. (1980). Identifying the Organization of Writing Processes. 

College Composition and Communication, 32(4), 365-387. doi: 10.2307/356600. 

Último acesso em 20/03/2020. 

Kroll, B. (1990). Second Language Writing Research Insights for the Classroom. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Leitão, N. (2008). As Palavras Também Saem das Mãos. Noesis, 72, 30-33. 

Littlewood, W. T. (1998). La enseñanza comunicativa de idiomas: introducción al 

enfoque comunicativo. Cambridge: University Press. 

Mancelos, J. (2007). Um Pórtico para a Escrita Criativa. Pontes & Vírgulas: Revista 

Municipal de Cutura, 5(2), 14-15. Disponível em 

https://pdfslide.net/documents/um-portico-para-a-escrita-criativa-joao-de-

mancelos-debrucar-tambem.html. Último acesso em 02/04/2020. 

Mancelos, J. (2009). Introdução à Escrita Criativa. Lisboa: Edições Colibri. 



 

95 

Manchón, R. M. (2009). Broadening the perspective of L2 writing scholarship: The 

contribution of research on foreign language writing. Em R. M. Manchón (Ed.), 

Writing in foreign language contexts: Learning, teaching, and research (pp. 1–

19). Bristol: Multilingual Matters.  

Manchón, R. M. (2011). Writing to learn the language: Issues in theory and research. Em 

R. M. Manchón (Ed.), Learning-to-write and writing-to-learn in an additional 

language (pp. 61–82). Amsterdam: John Benjamins. 

Marujo, M. (03 julho 2019). Só uma minoria usa transportes públicos. Não são rápidos 

nem confortáveis. Diário de Notícias. Disponível em 

https://www.dn.pt/cidades/so-uma-minoria-usa-transportes-publicos-

9542110.html. Último acesso em 05/11/2019. 

Mateus, M. H. M., Brito, A. M., Duarte, I.S., & Faria, I. H. et al. (2003). Gramática da 

Língua Portuguesa (6ª ed.). Caminho.  

Morais, M. F. (2015). Criatividade: Conceito e desafios. Educação e Matemática, 

18(135), 3-7. Disponível em http://hdl.handle.net/1822/42298. Último acesso em 

10/03/2020. 

Morais, M. F., & Almeida, L. S. (2016). Perceções sobre criatividade: Estudo com 

estudantes do Ensino Superior. Revista Portuguesa de Educação, 29(2), 141-162. 

doi: 10.21814/rpe.7385. Último acesso em 10/03/2020. 

Moreno, W. E. R. (2019). La cultura popular para la enseñanza de Español como lengua 

extranjera. Cuadernos de Lingüística Hispánica, 34, 177-193. Disponível em 

www.revistas.uptc.edu.co/index.php/linguistica_hispanica/article/view/9373. 

Último acesso em 08/01/2020. 

Moskowitz, G. (1978). Caring and Sharing in the Foreign Language Class: A sourcebook 

on humanistic techniques. Massachusets: Newburry House. 



 

96 

Mouzon, C. M. A. R (2014). A criatividade na educação: enquadramento curricular e 

estratégias de facilitação na educação pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico. 

(Tese de Mestrado, Universidade dos Açores). Disponível em 

http://hdl.handle.net/10400.3/3191. Último acesso em 11/03/2020. 

Oliveira. C. S. M. (2013). A fase de preparação para a escrita nas aulas de iniciação de 

Inglês e de Espanhol. (Relatório de estágio, Universidade de Coimbra). 

Disponível em https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/35835. Último acesso 

em 23/03/2020. 

Pessanha Isidoro, P. C. (2018). Desafios de Escrita Criativa. Lisboa: Lidel. 

Pessanha Isidoro, P. C. (2019, novembro). Escrita Criativa em PLE. II Congresso e VI 

Encontro de Professores de Língua Portuguesa, Maracay, Venezuela. 

Pinto, M. G. L. C. (2014). A escrita. O papel da universidade na sua otimização. Porto: 

Faculdade de letras da Universidade do Porto. 

Plucker, J., Beghetto, R. A., & Dow, G. T. (2004). Why Isn’t Creativity More Important 

to Education Psychologists? Potentials, Pitfalls, and Future Directions in 

Creativity Research. Educational Psychologist, 39(2), 83-96. doi: 

10.1207/s15326985ep3902_1. Último acesso em 19/03/2020. 

Polio, C. (2012). The relevance of second language acquisition theory to the written error 

correction Debate. Journal of Second Language Writing, 21(4), 375-389. doi: 

10.1016/j.jslw.2012.09.004. Último acesso em 15/03/2020. 

Raimes, A. (1983). Anguish as a Second Language? Remedies for Composition Teachers. 

Em J. Pringle, I. Yalden & Y. A. Freedman (Eds.), Learging to Write: First 

Language/Second Language (pp. 252-272). Nova Iorque: Longman. 

Raposo, E. B. P., Nascimento, M. F. B., Mota, M. A. C., Segura, L., & Mendes, A. 

(coord.). (2013). Gramática do Português. (Vol. II). Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian. 



 

97 

Reis, C., & Lopes, A. C. M. (1987). Dicionário de narratologia. Coimbra: Livraria 

Almedina. 

Santos, A. L. (2003). Leituras de nós: ciberespaço e literatura. São Paulo: Itaú Cultural. 

Santos, M. F. (2019). Razões para Escrever. Lisboa: Nósnalinha. 

Scrivener, J. (1994). Learning Teaching: The Essential Guide to English Language 

Teaching. Oxford: Heinemann. 

Smith, C. (2013). Creative writing as an important tool in second language acquisition 

and practice. The Journal of Literature in Language Teaching, 2, 12-18. 

Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/263203531_Creative_writing_as_an_i

mportant_tool_in_second_language_acquisition_and_practice.  Último acesso 

em 20/03/2020. 

Sternberg, R. J. & Lubart, T.I. (1991). Creating creative minds. Phi Delta Kappan, 72(8), 

608-614. Disponível em 

https://www.jstor.org/stable/20404480?seq=1#metadata_info_tab_contents. 

Último acesso 28/03/2020. 

Sternberg, R. J. (1985). Implicit Theories of Intelligence, Creativity, and Wisdom. 

Journal of Personality and Social Psychology, 49(3), 607-627. 

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0022-3514.49.3.607. 

Último acesso em 28/03/2020. 

Sternberg, R. J. (2006). The Nature of Creativity. Creativity Research Journal, 18(1), 87-

98. doi: 10.1207/s15326934crj1801_10. Último acesso em 28/03/2020. 

Stillar, S. (2013). Raising critical consciousness via creative writing in the EFL 

classroom. TESOL Journal, 4(1), 164-174. doi: 0.1002/tesj.77. Último acesso em 

31/03/2020. 



 

98 

Swain, M., & Lapkin, S. (2002). Talking it through: Two French immersion students’ 

response to reformulation. International Journal of Educational Research, 37(3), 

285–304. 

Tavares, O. G. (2014). Invasões e permanências conceituais na arte digital. Em Vilarouca, 

C. G., Tavares, O. G., & Moura, C. A. C. (Orgs.), Criação digital: prática e 

reflexão (pp. 58-102). Florianópolis: Copiart.  

Torres, R. (2004). Poesia em meio digital: algumas observações. Em Gouveia, L. B. & 

Gaio, S. (Orgs.), Sociedade da Informação: balanço e implicações (pp. 321-328). 

Porto: Edições UFP. 

Viegas, A. M. (2005). Contributos da Leitura Recreativa e da Escrita Criativa para o 

processo de ensino-aprendizagem de Português Língua Estrangeira (Dissertação 

de mestrado, Universidade do Minho). Disponível em 

http://hdl.handle.net/1822/41520. Último acesso em 15/12/2020. 

Weigle, S. C. (2009). Assessing Writing. Cambridge: Cambridge University Press. 

Wells, D. (1984). Catalysts of creativity. The Creative Child and Adult Quarterly, 9(3), 

143-148. 

Williams, J. (2012). The potential role(s) of writing in second language development. 

Journal of Second Language Writing, 21(4), 321-331. doi: 

10.1016/j.jslw.2012.09.007. Último acesso em 19/02/2020. 

Wolff, D. (2000). Some reflections on the importance of writing in a foreign language. 

Em I. Plag & K. Schneider (Eds.), Language use, language acquisition and 

language history (pp. 213–226). Trier: Wissenschaftlicher Verlag. 

Zig Zag. [Zig Zag]. (2018, março 16). Histórias estapafúrdias: Padeira de Aljubarrota 

[Arquivo de vídeo]. Disponível em www.youtube.com/watch?v=xwLbACWc9t4. 

Último acesso em 15/01/2020. 



 

99 

Anexos 

  



 

100 

Anexo 1. Questionário inicial entregue aos alunos 
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Anexo 2. Ficha teórica sobre os pronomes clíticos 
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Anexo 3. Ficha de compreensão escrita da primeira UD 
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Anexo 4. Ficha sobre a estrutura da notícia 
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Anexo 5. Tabuleiro e dados criados para a atividade de ECF da primeira UD 
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Anexo 6. Ficha de ECF da primeira UD 
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Anexo 7. Notícia e ficha de vocabulário da segunda UD 
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Anexo 8. Ficha de compreensão da notícia da segunda UD  
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Anexo 9. Ficha com lendas portuguesas  
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Anexo 10. Ficha de compreensão oral da lenda da Padeira de 

Aljubarrota  
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Anexo 11. Ficha para preencher a transcrição da lenda da Padeira de 

Aljubarrota 
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Anexo 12. Primeira ficha de exercícios com pronomes clíticos da 

segunda UD 
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Anexo 13. Segunda ficha de exercícios com pronomes clíticos da segunda 

UD 
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Anexo 14. Fichas de ECF da segunda UD 
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Anexo 15. Primeira ficha prática sobre os pronomes clíticos da primeira 

UD  
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Anexo 16. Segunda ficha prática sobre pronomes clíticos da primeira 

UD 
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Anexo 17. Questionário aplicado depois da primeira UD 
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Anexo 18. Questionário aplicado depois da segunda UD 
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