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RESUMO 

Esta investigação teve como objetivo contribuir para o desenvolvimento de 

conhecimento sobre percepções e intervenções na escrita, com e sem recurso às TIC, no 

contexto de um modelo educacional preventivo. Realizou-se uma investigação 

quantitativa com professores do 1º Ciclo do Ensino Básico e alunos que frequentaram o 

4º ano de escolaridade nas escolas públicas do distrito de Braga. Esta investigação foi 

organizada em três estudos relacionados com a: 1) Perceção dos alunos sobre o 

conhecimento, atitudes e autoeficácia na escrita com e sem recurso às TIC; 2) Perceção 

dos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico sobre as suas práticas, de escrita e uso 

das TIC, em sala de aula; e 3) Impacto da utilização do modelo SRSD, com e sem 

recurso às TIC, no desempenho da escrita de textos de opinião junto de alunos do 4.º 

ano de escolaridade com e sem Problemas na Escrita. As conclusões obtidas foram as 

seguintes para o estudo 1: a) Os alunos apresentam perceções positivas sobre o 

conhecimento, as atitudes e autoeficácia na escrita, com e sem recurso às TIC; b) As 

perceções dos alunos sobre as atitudes são mais positivas do que as suas perceções 

relativas ao conhecimento e autoeficácia na escrita; c) As escalas sobre o conhecimento, 

atitudes e autoeficácia na escrita, com e sem recurso às TIC, apresentaram uma estrutura 

consistente (com valores de Alpha Cronbach entre .776 e .928) e critérios de fiabilidade 

exigidos; d) As variáveis sexo, presença de problemas na escrita e presença de NEE 

tiveram influência nas perceções dos alunos relativamente à sua escrita; e) As variáveis 

sexo, presença de problemas de escrita tiveram influência nas perceções dos alunos 

relativamente à sua escrita, com recurso às TIC; f) Existem correlações entre as 

perceções sobre o conhecimento, atitudes e autoeficácia e o desempenho de escrita dos 

alunos. Em síntese, os resultados do estudo 2 permitem concluir que: a) As atividades 

de escrita mais frequentemente indicadas pelos professores são: a construção de 

histórias, a elaboração de respostas de compreensão leitora e a realização de fichas de 

trabalho; b) Na perspetiva da maioria dos professores entrevistados, alunos e 

professores gostam, têm competências e sentem-se motivados para utilizar as TIC no 

contexto de sala de aula; c) As práticas pedagógicas em sala de aula privilegiam a 

escrita sem recurso às TIC; d) Na perspetiva da maioria dos professores entrevistados, 

os alunos não gostam de escrever; e) Os professores referiram a necessidade de 

vii 



 

xii 
  

 

adquirirem formação ao nível da intervenção na escrita, com e sem TIC, junto de alunos 

com problemas na escrita. Os resultados do estudo 3 permitem concluir que: a) As 

intervenções SRSD+ICT e SRSD permitiram uma melhoria nos resultados relativos à 

estrutura, qualidade e número de conectores argumentativos utilizados no texto; b) As 

intervenções SRSD+ICT e SRSD não permitiram uma melhoria nos resultados relativos 

à extensão do texto (valores corrigido e estimado); c) O effect size da intervenção SRSD 

nas variáveis em estudo foi de d=2.10 para a estrutura, d=2.52 para a qualidade, d=0.19 

para a extensão e d=1.26 para o número de conectores argumentativos; d) O effect size 

referente à intervenção SRSD+ICT nas variáveis em estudo foi de d=2.97 para a 

estrutura, d=3.55 para a qualidade, d=0.27 para a extensão e d=2.00 para o número de 

conectores argumentativos; e) A intervenção SRSD+ICT apresentou um maior effect 

size do que a intervenção SRSD quanto à qualidade e número de conectores utilizados 

no texto; f) A presença de problemas na escrita influencia o desempenho dos alunos 

quanto à qualidade e estrutura dos textos produzidos; g) Os resultados obtidos na 

variável estrutura do texto são explicados em 56.8% pelos resultados nas variáveis 

qualidade geral do texto, número de conectores utilizados e problemas na escrita; h) Os 

resultados obtidos na variável qualidade geral do texto são explicados em 61% pelos 

resultados nas variáveis estrutura do texto de opinião, problemas na escrita e perceção 

de autoeficácia quanto às convenções de escrita; i) A presença de apoio socioeconómico 

à família influencia o desempenho dos alunos quanto ao número de conectores 

argumentativos utilizados no texto; e j) Confirmou-se a validade social da intervenção 

SRSD+ICT e SRSD. Esta investigação pretende ter como impacto social o aumento do 

conhecimento dos professores e dos alunos participantes sobre estratégias de 

intervenção baseadas na investigação e na potencial alteração das práticas pedagógicas 

de escrita com e sem TIC, num contexto inclusivo que identifica e apoia precocemente, 

de forma eficaz, os alunos com problemas na escrita. 
 

Palavras – Chave: Problemas na escrita, Self-Regulated Strategy 

Development (SRSD), Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

Autorregulação, Perceções, Práticas, Quase-experimental. 
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ABSTRACT 

This research aimed to contribute to the development of knowledge about 

perceptions and interventions in writing, with and without using ICT, in the context of a 

preventive educational model. A quantitative investigation was carried out involving 

teachers from the 1st Cycle of Basic Education and from students who attend the 4th 

year of school in public primary schools in the district of Braga. This research was 

organized in three studies related to: 1) Students' perception of knowledge, attitudes and 

self-efficacy in writing with and without using ICT; 2) Perception of the teachers of the 

1st Cycle of Basic Education on their practices, writing and ICT use, in the classroom; 

and 3) Impact of the use of the SRSD model, with and without using ICT, in the 

performance of the writing of opinion texts among students of the 4th year of school 

with and without Writing Problems. The conclusions obtained were the following for 

study 1: a) Students present positive perceptions about knowledge, attitudes and self-

efficacy in writing, with and without using ICT; b) Students' perceptions of attitudes are 

more positive than their perceptions of knowledge and self-efficacy in writing; c) The 

scales on knowledge, attitudes and self-efficacy in writing, with and without using ICT, 

presented a consistent structure (with Alpha Cronback values between .776 and .928) 

and required reliability criteria; d) The variables gender, presence of writing problems 

and presence of SEN had influence on the students' perceptions of their writing; e) The 

variables gender and presence of writing problems had influence on students' 

perceptions of their writing, using ICT; f) There are correlations between the 

perceptions about knowledge, attitudes and self-efficacy and the students' writing 

performance. In summary, the results of study 2 allow us to conclude that: a) The 

writing activities most often indicated by teachers are: story building, reading 

comprehension responses and worksheets; b) From the perspective of the majority of 

teachers interviewed, students and teachers like, have skills and feel motivated to use 

ICT in the classroom context; c) The pedagogical practices in the classroom favour 

writing without using ICT; d) From the perspective of most teachers interviewed, 

students do not like to write; e) The teachers mentioned the need to acquire training in 

the level of intervention in writing, with and without ICT, among students with writing 

problems. The results of study 3 allow us to conclude that: a) SRSD + ICT and SRSD 
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interventions allowed an improvement in the results regarding the structure, quality and 

number of argumentative connectors of the text; b) The SRSD + ICT and SRSD 

interventions did not allow an improvement in the results related to the extension of the 

text (corrected and estimated values); c) The effect size of the SRSD intervention on the 

variables under study was d = 2.10 for the structure, d = 2.52 for the quality, d = 0.19 

for the extension and d = 1.26 for the number of argumentative connectors; d) The effect 

size for the SRSD + ICT intervention in the variables under study was d = 2.97 for the 

structure, d = 3.55 for the quality, d = 0.27 for the extension and d = 2.00 for the 

number of argumentative connectors; e) The SRSD + ICT intervention had a greater 

effect size than the SRSD intervention regarding the quality and number of connectors 

used in the text; f) The presence of writing problems influences the students' 

performance regarding the quality and structure of the texts produced; g) The results 

obtained in the text structure variable are explained in 56.8% by the results in the 

variables general quality of the text, number of connectors used and writing problems; 

h) The results obtained in the variable general quality of the text are explained in 61% 

by the results in the variables of the text of opinion, writing problems and perception of 

self-efficacy regarding writing conventions; i) The presence of socioeconomic support 

to the family influences the students' performance regarding the number of 

argumentative connectors; And j) The social validity of SRSD + ICT and SRSD 

intervention was confirmed. This study intends to have as social impact the increase of 

the knowledge of the teachers and the participating students on strategies of intervention 

based on the investigation and potential alteration in the pedagogical practices of 

writing with and without ICT, in an inclusive context that identifies and supports early 

students with problems in the Writing. 

Keywords: Writing problems, Self-Regulated Strategy Development (SRSD), 

Information and Communication Technologies (ICT), Self-regulation, Perceptions, 

Practices, Quasi-experimental. 
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INTRODUÇÃO 

A escrita é uma atividade complexa, exigente e demorada (Bruning & Horn, 

2000; Cruz, 2007; Graham 2006; Graham, Harris, & MacArthur, 2006; Harris & 

Graham, 2013; Harris, Santangelo, & Graham, 2008). Assume um papel fundamental na 

comunicação com os outros, particularmente na expressão das opiniões pessoais. 

O desempenho dos alunos na escrita é influenciado, de acordo com a 

investigação, pelas perceções do conhecimento, atitudes e a autoeficácia na escrita ou 

pela tipologia de textos abordada (Bruning, Dempsey, Kauffman, McKim, & 

Zumbrunn, 2013; Graham, 2006b; Graham, Berninger, & Fan, 2007; Graham, Kiukara, 

MHarris, & Fishman, (unplublished work); Harris et al., 2012; MacArthur, Philippakos, 

& Graham, 2016). 

Também se reconhece que o mesmo aluno poderá apresentar desempenhos 

distintos na escrita de diferentes tipologias textuais (ex.: textos narrativos ou 

argumentativos de opinião) devido às caraterísticas específicas de cada uma destas 

tipologias textuais (Graham & Harris, 2005). Pelo exposto importa que a escola, 

enquanto instituição de preparação para a vida adulta, explore as diferentes tipologias 

textuais e permita que os seus alunos se tornem escritores competentes em diferentes 

contextos. 

No entanto, em Portugal, os textos argumentativos de opinião são trabalhados 

formalmente apenas no 5.º ano de escolaridade. A presente investigação abordará a 

escrita de textos argumentativos de opinião junto de alunos do 4.º ano de escolaridade, à 

luz do que tem sido feito noutros países, no sentido de estimular, o mais cedo possível, 

os alunos a serem capazes de expor e argumentar, de forma clara e eficaz, as suas ideias 

(Adam, 1992; Bereiter, Scamardamalia e Godman, 1982; Koch, 2008) e de julgar 

criticamente o mundo, podendo mesmo modificar as suas perceções sobre a realidade 

envolvente (Botelho, 2005; Nussbaum & Kardash, 2005). 

Alguns alunos apresentam competências elevadas de escrita enquanto outros 

evidenciam problemas no processo de escrita. Os escritores competentes são capazes de 

regular o seu processo de escrita, persistem na tarefa de escrita (apesar da presença de 

dificuldades) e apresentam atitudes e eficácia mais positivas do que os seus pares 

(Graham, Harris, Bartlett, Popadopoulou, & Santoro, 2014). Adicionalmente, fruto da 

complexidade do processo de escrita, muitos alunos experienciam o insucesso nesta 

atividade (ex.: dificuldades ao nível da organização, coerência, ortografia) como 
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resultado do reduzido conhecimento sobre este processo e sobre as estratégias que 

podem mobilizar para facilitar esta atividade (ex.: escrita com recurso a notas, uso de 

autoafirmações) (GAVE, 2012; GAVE, 2011; Pereira, 2011; Almeida, 2012; Almeida 

& Simão, 2007). 

Os alunos com problemas na escrita (PE) tendem a apresentar um desempenho 

na escrita (ex.: qualidade, extensão) inferior aos seus pares e perceções desajustadas 

sobre este processo. Muitas vezes verifica-se, ainda, a presença de atitudes de 

desinteresse e desmotivação nas atividades de escrita o que constitui um entrave para a 

melhoria destas competências. Consequentemente, os problemas na escrita podem 

influenciar o desenvolvimento académico, social e profissional destes alunos (Bruning 

& Horn, 2000; Cruz, 2007; Graham 2006; Graham et al, 2006; Harris & Graham, 2013; 

Harris et al, 2008; Graham & Harris, 2013; Little et al, 2010). Importa ainda referir que 

parte dos alunos com problemas na escrita apresentam Dificuldades de Aprendizagem 

Específicas (DAE), ou seja, alterações neurológicas que alteram a “forma como um 

indivíduo processa a informação: a recebe, a integra, a retém e a exprime” (Correia, 

2008, p. 22), embora nem sempre seja fácil diagnosticar a presença de DAE, dada a 

complexidade da identificação desta problemática e a falta de equipas multidisciplinares 

nas escolas. 

Paralelamente, reconhece-se que a escola não está a dar respostas adequadas ao 

nível da escrita (Harris & Graham, 2016; McKeown et al., 2016) e que alguns 

professores desconhecem estratégias adequadas para ajudar os alunos com problemas na 

escrita (Graham, 2006; Graham & Harris, 2011, Nacional Commission on Writing, 

2003; Kameénui, 2002). Os investigadores também referem a necessidade de 

desenvolver o conhecimento sobre como ajudar os alunos a tornarem-se escritores 

competentes (Graham, 2006b), assim como desenvolver intervenções mais poderosas e 

explícitas junto de alunos com PE e DAE na escrita (Harris & Graham, 2013). 

Assim, revela-se fulcral uma intervenção precoce dos professores junto dos 

problemas de escrita dos seus alunos e o aumento do seu conhecimento quanto a 

estratégias de intervenção eficazes para estes alunos. Pelo exposto, a utilização de 

Práticas Baseadas em Evidências (PBE) poderá ser benéfica para as práticas 

pedagógicas dos professores do 1.º Ciclo. São estes os primeiros observadores das 

produções de escrita dos alunos e encontram-se numa posição privilegiada para 

trabalhar o conhecimento, a motivação e as estratégias de escrita que os alunos podem 

utilizar na composição de textos. Contudo, note-se que não existem evidências 
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científicas para todo o tipo de práticas em sala de aula (K. R. Harris & Graham, 2016). 

Também à luz de modelos educativos preventivos como o Modelo de 

Atendimento à Diversidade (MAD) (Correia, 2008) e o Modelo de Resposta à 

Intervenção (RI) (Berkeley, Bender, Peaster, & Saunders, 2009; Fuchs, Fuchs, & 

Vaughn, 2008), ainda pouco utilizados em Portugal, o recurso a PBE, em contexto de 

turma, permite procurar fornecer respostas adequadas às caraterísticas e necessidades 

dos alunos, proporcionando uma intervenção específica nas áreas em que apresentam 

dificuldades. 

Note-se que a realização de adaptações das práticas de escrita, em sala de aula, 

junto de alunos com problemas na escrita, poderá contribuir para o aumento da eficácia 

do desempenho dos alunos e para a redução do número de alunos apoiados pelos 

serviços de educação especial (Graham, Harris, & Larsen, 2001). 

Nesse sentido, o modelo de estratégias de autorregulação Self-Regulated 

Strategy Development (SRSD), modelo com validade científica internacional, é 

reconhecido como uma PBE, eficaz na escrita (Harris & Graham, 2016). Trata-se de um 

modelo flexível e robusto, de instrução explícita, composto por seis fases: 1) 

conhecimento; 2) discussão; 3) modelagem; 4) memorização; 5) apoio de pares e 6) 

independência, que se constrói a partir de um processo de aprendizagem dinâmico e 

dialético entre o professor e o aluno (MacArthur, Graham & Schwartz, 1993). 

Este modelo recorre a estratégias de autorregulação, ou seja, promove o 

desenvolvimento da capacidade dos alunos controlarem as suas ações (ex.: 

comportamentos) de acordo com as regras de escrita. Envolve a definição e ajuste de 

objetivos, autoinstruções (etapas), automonitorização (progresso e feedback), 

autorreforço (demonstrações positivas, autoafirmações) e metacognição (como utilizar 

as estratégias e técnicas) (Graham & Harris, 2005; Harris, Graham, Mason, & 

Friedlander, 2008; Mastropieri & Regan, 2009). 

Nos últimos 34 anos tem sido testado em diferentes países (Estados Unidos, 

Espanha, Portugal, China, Países Baixos), contextos (1.º Ciclo ao ensino superior), 

públicos-alvo (ex.: DAE, problemas de comportamento, autismo) e formatos de 

intervenção (ex.: individual, pequeno grupo ou grupo-turma) (Harris et al., 2008). Os 

resultados da investigação têm confirmado o efeito positivo do modelo SRSD na escrita 

dos alunos, tanto no conhecimento do processo de escrita, estratégias de composição e 

qualidade de escrita, como ao nível da promoção da autoeficácia, atitudes e motivação 

para a escrita, incluindo junto de alunos com DAE e PE (Harris, Graham, Brindle, & 
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Sandmel, 2009; Graham & Harris, 2009; Graham, Lane, Harris &Weinsenbach, 2006; 

Mastropieri & Scruggs, 2012; Graham & Harris, 2005; Graham, Harris & Santangelo, 

2008; Araújo, 2011). Estes resultados tendem a ser mantidos e generalizados (Graham, 

Harris & Santangelo, 2008). 

Assim, no âmbito da dissertação de mestrado Araújo (2011) procedeu à 

tradução e adaptação do modelo SRSD para a Língua Portuguesa, com o intuito de 

disponibilizar um recurso com validade científica e útil para a prática pedagógica dos 

professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico. De igual modo, procedeu à tradução e 

adaptação das mnemónicas POW (destinado a todo o tipo de textos) e TREE (para 

textos argumentativos de opinião) para o contexto português o que originou as 

mnemónicas PATO e Estrutura. Desde então constatou-se a expansão do número de 

estudos em Portugal com recurso ao modelo SRSD, o que se tem intensificado nos 

últimos anos, embora sejam necessários mais estudos que analisem o seu impacto na 

escrita dos alunos. Especialmente em contextos distintos, uma vez que é possível 

observar respostas diferenciadas por se tratar de um país diferente (Graham & 

Rijlaarsdam, 2016). Importa destacar que as práticas de escrita com recurso ao ensino 

explícito e autorregulado não são frequentes em Portugal. A escrita é muitas vezes 

negligenciada em detrimento de outras áreas (ex.: leitura) e, normalmente, os 

professores centram o ensino da escrita na abordagem de competências básicas de 

escrita (Marques, 2015). 

No sentido de evidenciar algumas diferenças já constatadas nas práticas de 

escrita internacionais quando comparadas com as Portuguesas, observa-se que, em 

Portugal, se privilegia a elaboração de um texto como produto finalizado a ser entregue 

ao professor, o que normalmente não resulta de um processo colaborativo e 

participativo entre professor e aluno, enquanto as práticas de escrita na Itália e Finlândia 

privilegiam um constante processo de melhoramento do texto, com “textos em 

construção”, segundo Graham e Rijlaarsdam (2016), citando Purves (1992), em vez de 

versões finais, como acontece em Portugal. Como consequência, observa-se que a 

perceção dos alunos, aquando das sugestões de melhoria do texto, são muitas vezes 

entendidas como falha do próprio escritor, o que não reforça o papel positivo do erro 

nos contextos de aprendizagem, como uma oportunidade para a melhoria do 

desempenho.  

Atualmente, novos desafios têm sido colocados aos professores e aos alunos 

como consequência da expansão tecnológica na sociedade, o que tem aumentado a 
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diversidade e complexidade de formatos e meios de escrita, resultando por vezes numa 

desconexão entre as atividades de escrita dentro e fora da sala de aula (Vue et al., 2015). 

Tais desenvolvimentos tecnológicos estarão a ocorrer a uma velocidade 

consideravelmente diferente do ritmo de investigação sobre o uso de tecnologias digitais 

na escrita (Kilpatrick, Saulsburry, Dostal, Wolbers, & Graham, 2014). 
Contudo, a escola continua a advogar práticas pedagógicas conservadoras, 

ignorando os novos ambientes e formatos de comunicação escrita (MacArthur, 2009). 

Assim, numa perspetiva semiótica e das multiliteracias (Cope & Kalantzis, 2012; Kress, 

2003), a escrita assume uma natureza multidimensional e dinâmica que integra a 

utilização de características linguísticas, visuais, espaciais, gestuais e de áudio, assim 

como enfatiza o papel do design (na produção e na apresentação), na construção do 

significado textual (Campbell & Ballast, 2001; Cope & Kalantzis, 2002). 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são importantes e 

incontornáveis para a vida de crianças e adolescentes, no presente e no futuro, pelo que 

é importante que a escola (ex.: professores, pais, decisores políticos) compreenda a 

necessidade de alterar e integrar estas ferramentas nas suas práticas de escrita 

(MacArthur, 2009; Meirinhos & Osório, 2007; Osório & Dias, 2008; Selywn, Potter, & 

Cranmer, 2010). 

Vários autores reconhecem o fascínio dos alunos pelas TIC e o facto de cada 

vez mais cedo contactarem com estas ferramentas, revelando uma grande eficácia e 

interesse pela exploração destes dispositivos (ex.: computador, smartphones, tablets) 

(Lacina & Griffith, 2013). As TIC constituem poderosas e interativas ferramentas que 

devem ser utilizadas no processo de escrita em sala de aula por apresentarem efeitos 

positivos no desempenho e no aumento da motivação dos alunos para a escrita, 

incluindo junto de alunos com PE e DAE na escrita (Berninger, Abbott, Augsburger, & 

García, 2009; Goldberg, Russell, & Cook, 2003; Graham, MacArthur, & Fitzgerald, 

2007b; Graham & Perin, 2007; Hidi & Boscolo, 2006; Jonassen, 2007). 

No entanto, alguns autores têm identificado constrangimentos na utilização das 

TIC, principalmente relativos à falta de tempo para experimentarem as suas 

potencialidades ou para introduzirem inovações na sala de aula (E. M. C. G. P. d. Cruz, 

2009). É, também, apontada a influência de diferenças individuais para a utilização 

destas ferramentas (ex.: perceções, experiência) (Lim, 2011). 

Apesar de existirem estudos que evidenciam o efeito positivo de ferramentas 

tecnológicas na escrita, constata-se a falta de estudos que incluam a utilização destas 
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ferramentas associadas a PBE na escrita. Parece, por isso, pertinente desenvolver-se 

uma investigação que inclua esta associação entre o modelo SRSD, enquanto PBE no 

processo de escrita, e a utilização das TIC, clarificando como estas poderiam ser 

integradas. Importa, ainda, a explicitação orientada das etapas da utilização de outros 

modelos pedagógicos de uso das TIC como os modelos Technological Pedagogical 

Content Knowledge (TPACK) (Mishra & Koehler, 2006) ou Universal Design Learning 

(UDL) (CAST, 2011b; Rose & Meyer, 2002) na associação entre o modelo SRSD e as 

TIC. São vários os autores que evidenciaram a necessidade de mais investigação sobre a 

escrita, digital e manual, por crianças e com recurso às TIC (Lankshear & Knobel, 

2003; Nixon, 2003; Peterson-Karlan, 2011). 

Em termos gerais pode-se referir que, para o desenho desta investigação, se 

seguiram as recomendações de vários autores sobre a importância de replicar e estender 

os contextos de práticas educacionais testadas, para maximizar a instrução na escrita dos 

alunos (Festas et al., 2015a; Graham, McKeown, Kiuhara, & Harris, 2012b). Por outro 

lado, desenhou-se uma investigação que procura retratar a complexidade do processo de 

escrita e integrar os conhecimentos científicos prévios, relativamente a intervenções 

eficazes na escrita, com alunos com DAE e PE, incluindo a utilização autorregulada das 

TIC na instrução com o modelo SRSD. Deste modo, concorda-se com Harris e Graham 

(2016, p. 4): “single theories of writing, learning, and teaching simply do not adequately 

address the complex nature of learning to write and the diversity among our students”. 

Pelo exposto, a construção do plano geral desta investigação teve como base a 

escolha de medidas, instrumentos e procedimentos de recolha de dados que permitissem 

responder a cada questão de investigação ou hipótese formulada (Jimenez, 1986 citado 

por Almeida e Freire, 2010), pelo que integra a inclusão de designs diversificados no 

sentido de captar a multiplicidade de aspetos relativos à escrita de textos de opinião 

junto de alunos do 4.º ano de escolaridade com e sem DAE na escrita. 
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Figura 1 – Design Geral da Investigação de Acordo com o Plano de 

Investigação. 

 

Assim, esta investigação foi desenhada de modo a integrar três estudos distintos 

e complementares (ver Figura 1). 

O estudo 1, um estudo descritivo-correlacional, centrado nas perceções dos 

alunos quanto ao conhecimento, atitudes e autoeficácia na escrita, com e sem TIC, 

procura responder à necessidade reconhecida por Bruning, Dempsey, Kauffman, 

McKim e Zumbrunn (2013) de explorar as relações entre a autoeficácia na escrita e as 

medidas de avaliação do desempenho sociodemográficas dos alunos, uma vez que estes 

dados podem facilitar os processos de estandardização de medidas de desempenho 

médios esperados. Também reflete o pensamento defendido por Bandura (2006) e 

Pajare´s (1999) no sentido de se estudar as atitudes e autoeficácia na escrita. 

No estudo 2 aborda-se a descrição das práticas pedagógicas dos professores do 

1.º CEB em sala de aula, na escrita e na utilização das TIC. As práticas pedagógicas 

assumem especial importância por traduzirem os comportamentos e atitudes dos 

professores e influenciarem o processo de aprendizagem dos alunos. Sabe-se que as 

práticas dos professores podem influenciar a autoestima dos seus alunos (Correia & 

Martins, 2000). 

De acordo com Cutler e Graham (2008), os professores precisam de alterar as 

suas práticas dedicando mais tempo ao ensino da escrita (ex.: processos e estratégias de 

escrita) e à promoção do gosto e motivação para as atividades de escrita. Também se 

reconhece a necessidade dos professores refletirem e modificarem as suas atitudes face 

à utilização das TIC, especialmente no contexto educacional, para melhorarem a 

Estudo quase-experimental 
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eficácia das suas intervenções com recurso a estas ferramentas (Ertmer & Ottenbreit-

Leftwich, 2010; Kilpatrick, Saulsburry, Dostal, Wolbers, & Graham, 2014). 

No estudo 3 analisa-se o impacto do modelo SRSD e do modelo SRSD+ICT 

(Information and Communication Technologies) na escrita de textos argumentativos de 

opinião, por alunos do 4.º ano de escolaridade de escolas públicas do distrito de Braga, 

através de um estudo quase-experimental. Este estudo surge no seguimento do 

reconhecimento, por vários investigadores, da necessidade de testar novas formas de 

utilização das TIC, associadas a estratégias e intervenções validadas cientificamente, 

incluindo a associação com o modelo SRSD (Dunsmuir & Clifford, 2003; MacArthur, 

2009; McKeown et al., 2016; Vue et al., 2015). Para isso recorreu-se à realização das 

intervenções em contexto de turma, ainda que se saiba que a aplicação do modelo SRSD 

em grupo turma será menos eficaz do que em pequeno grupo ou individualmente 

(McKeown et al., 2016). Considera-se fundamental contribuir para o desenvolvimento 

de práticas benéficas, para todos os alunos, no sentido de potenciar o tempo de 

aprendizagem em sala de aula, uma vez que é o contexto onde os alunos passam mais 

tempo durante o dia. Também se teve em conta a necessidade de desenvolver mais 

investigação sobre o efeito do modelo SRSD na intervenção em grupo turma 

(McKeown et al., 2016). Note-se que na intervenção em grupo turma os resultados 

obtidos dependem, em grande parte, da qualidade da aplicação do modelo e da validade 

social atribuída pelos alunos e professores envolvidos (Harris et al., 2012). 

Pelo exposto, o modelo SRSD+ICT parece apresentar potencialidades na 

melhoria da escrita de textos argumentativos de opinião pelos alunos, incluindo por 

alunos com PE e DAE na escrita. Este modelo resulta da associação dos procedimentos 

de autorregulação da escrita à utilização das TIC, em procedimentos onde os alunos 

analisam e monitorizam a utilização das TIC e o seu efeito sobre a escrita. Tornam-se, 

assim, capazes de decidir, de forma consciente e refletida, sobre se continuam a utilizar 

as TIC num procedimento específico ou se necessitam de adquirir novos conhecimentos 

e competências que viabilizem a utilização adequada destas ferramentas durante o 

processo de escrita. 

Destaca-se, também, que a adaptação do modelo SRSD ao contexto das TIC 

cumpre as seguintes diretrizes: 1) todos os alunos têm as suas próprias características e 

necessidades, devendo a aprendizagem ser personalizada e personalizável; 2) o processo 

de ensino-aprendizagem da escrita deve incluir o recurso a tecnologia diversificada; 3) 

as práticas pedagógicas devem, sempre que possível, ser PBE e representar situações da 
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vida real do aluno; 4) é fundamental o desenvolvimento de competências 

metacognitivas no sentido de estimular a construção de uma autonomia individual, útil e 

necessária à vida do aluno; 5) os professores e alunos devem ter acesso a modelos que 

os ajudem a desenvolver competências de escrita; 6) a escrita deve ser entendida como 

um processo global (ex.: escrita digital, multiliteracias); 7) a aprendizagem constitui 

uma preparação para a vida onde se procura proporcionar aos alunos competências 

essenciais tais como a diferenciação, a resolução de problemas e o desenvolvimento de 

pensamento crítico e reflexivo. 

FINALIDADE E OBJETIVOS 

A presente investigação pretende contribuir para o desenvolvimento do 

conhecimento sobre perceções e intervenções na escrita, com e sem recurso às TIC, no 

contexto de um modelo educativo preventivo. 

De seguida, apresenta-se o conjunto de objetivos gerais e específicos desta 

investigação para cada um dos três estudos já referidos. Depois, apresenta-se o desenho 

da investigação e, por fim, o modo como esta investigação foi organizada e será 

apresentada. 

Estudo 1 - Perceção dos alunos sobre o conhecimento, atitudes e autoeficácia na 

escrita com e sem recurso às TIC 

No estudo 1 optou-se por um estudo descritivo-correlacional para descrever e 

analisar as perceções dos alunos sobre o seu conhecimento, atitudes e autoeficácia na 

escrita, com e sem recurso às TIC, e o seu desempenho na escrita. Por um lado, 

pretendeu-se estudar se a introdução das TIC no processo de escrita influencia as 

perceções dos alunos e de que forma. Estes dados permitiram aumentar o conhecimento 

sobre os participantes e revelaram-se indicadores importantes para a realização da 

intervenção (exemplo: capacidade de manutenção na tarefa, perceções de eficácia, 

interesse pela escrita, quais as perceções de menor e maior eficácia, comparação entre 

as perceções e o desempenho). 
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Na figura 2 proceder-se-á: a) à descrição da perceção dos alunos sobre o seu 

conhecimento, atitudes e autoeficácia na escrita (através dos dados obtidos nas escalas 

ECE - Escala sobre o Conhecimento da Escrita, EAE - Escala sobre as Atitudes na 

Escrita e EPAE - Escala sobre as Perceções de Autoeficácia na Escrita); b) à descrição 

das perceções dos alunos sobre o seu conhecimento, atitude e autoeficácia na escrita 

com recurso às TIC (através dos dados recolhidos nas escalas E.C.E – TIC, E.A.E - TIC 

e E.P.A.E - TIC) e c) ao estudo das correlações entre as perceções e o desempenho dos 

alunos na escrita. 

Figura 2 – Design do Estudo 1. 

O estudo 1 teve os seguintes objetivos: 

(1) Analisar as perceções relativamente ao seu conhecimento, atitudes e 

autoeficácia na escrita de alunos que frequentavam o 4.º ano de escolaridade, em 

escolas públicas do ensino regular do distrito de Braga. 

(2) Analisar as perceções relativamente ao conhecimento, atitudes e 

autoeficácia na escrita com recurso às TIC de alunos que frequentavam o 4.º ano de 

escolaridade, em escolas públicas do ensino regular do distrito de Braga. 

(3) Adaptar as escalas E.C.E, E.A.E e E.P.A.E à utilização das TIC: IV) 

Escala de perceção sobre o conhecimento de escrita com recurso às TIC (E.C.E - TIC), 

V) Escala de perceção sobre as atitudes na escrita com recurso às TIC (E.A.E - TIC) e 

VI) Escala de perceção sobre a autoeficácia na escrita com recurso às TIC. 
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a) Traduzir e adaptar as escalas: I) Escala de perceção sobre o conhecimento 

de escrita (E.C.E); II) Escala de perceção sobre as atitudes na escrita (E.A.E) e III) 

Escala de perceção sobre a autoeficácia na escrita (E.P.A.E). 

(4) Validar as escalas E.C.E, E.A.E, E.P.A.E, E.C.E - TIC, E.A.E - TIC e 

E.P.A.E - TIC: caraterísticas metrológicas dos itens através de: medidas de tendência 

central, dispersão, validade interna e externa e validade do constructo. 

(5) Estudar o impacto das variáveis sociodemográficas: sexo, apoio 

socioeconómico prestado à família, PE e NEE nas perceções de conhecimento, atitudes 

e autoeficácia na escrita, com e sem recurso às TIC. 

(6) Estudar as correlações entre as perceções dos alunos relativamente ao 

conhecimento de escrita, atitudes e autoeficácia na escrita e o seu desempenho na 

escrita. 

Estudo 2 - Perceção dos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico sobre as suas 

práticas, de escrita e uso das TIC, em sala de aula 

Por sua vez, o estudo 2 (ver Figura 3) constituiu um estudo descritivo das 

práticas de escrita dos professores do 1.º Ciclo em sala de aula, prévias à intervenção 

(exemplo: frequências, atividades, competências, tipo de organização). Dada a 

impossibilidade de controlar as práticas dos professores titulares optou-se pela descrição 

das mesmas. 

 

 

 

Figura 3- Design do Estudo 2. 
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No estudo 2 procedeu-se à descrição das práticas de escrita e de utilização das 

TIC em sala de aula, bem como as perceções dos professores sobre o conhecimento, 

atitudes e autoeficácia face à escrita e às TIC. 

Em suma, os estudos 1 e 2 visaram a recolha de dados relativos aos contextos e 

participantes que permitiram a contextualização dos mesmos neste projeto de 

investigação (exemplo: caraterísticas de alunos, professores, práticas de escrita e 

utilização TIC, perceções de alunos e professores) e ainda promover a contribuição para 

o desenvolvimento da investigação na área da escrita e da intervenção junto de alunos 

com e sem DAE, incluindo alunos com PE. 

O estudo 2 teve os seguintes objetivos: 

(1) Analisar e investigar as perceções dos professores do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico (CEB) de escolas públicas do ensino regular, quanto às suas práticas de 

escrita em contexto de sala de aula. 

a) Traduzir e adaptar do questionário: Teachers Survey about their Writing 

Practices (Culter & Graham, 2008); 

b) Caracterizar os participantes relativamente às variáveis 

sociodemográficas e académicas; 

c) Determinar as características de validade e de precisão do questionário 

traduzido; 

d) Descrever as práticas de escrita em sala de aula dos professores do 1.º 

CEB, tendo em conta as dimensões encontradas na versão original deste inquérito por 

questionário durante a validação do constructo. 

(2) Descrever as práticas, em sala de aula, dos professores envolvidos na 

intervenção relativamente à escrita e ao uso das TIC. 

Estudo 3 - Impacto da utilização do modelo SRSD, com e sem recurso às TIC, no 

desempenho da escrita de textos de opinião junto de alunos do 4.º ano de 

escolaridade com e sem problemas na escrita. 

O estudo 3 pretendeu analisar o impacto da utilização do modelo SRSD, com e 

sem recurso às TIC, no desempenho da escrita de textos de opinião junto de alunos do 

4.º ano de escolaridade com e sem problemas na escrita. Desenvolvido segundo um 
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desenho quasi-experimental entre grupos 2x3 (grupos x momentos no tempo) através do 

modelo de medidas repetidas, ou seja, a comparação entre dois grupos que são testados 

em simultâneo com intervenções distintas e onde as variáveis de análise são medidas em 

três momentos distintos. 

 
Figura 4 – Design do Estudo 3. 

 

Este estudo (ver Figura 4) pretendeu analisar o impacto da utilização do 

modelo SRSD, com e sem recurso às TIC, no desempenho da escrita de textos de 

opinião junto de alunos do 4.º ano de escolaridade com e sem problemas na escrita, para 

isso testou-se o fator de diferença entre grupos (intervenção SRSD no grupo 2 ou 

SRSD+ICT no grupo 1, variável independente manipulada pela investigadora) e os 

momentos para medidas repetidas (pré-teste, pós-teste, manutenção).  

O estudo 3 teve os seguintes objetivos: 

(1) Analisar o impacto da utilização do modelo SRSD com e sem recurso às 

TIC no desempenho da escrita (estrutura, qualidade, extensão e número de 

conectores) de textos de opinião junto de alunos do 4.º ano de escolaridade com e 

sem problemas na escrita. Igualmente, este estudo apresenta ainda outros objetivos, 

nomeadamente: 

a) Descrever e comparar os resultados nas variáveis em estudo (estrutura 

do texto, qualidade geral do texto, extensão e conectores) durante o momento 1 (pré-

teste) e o momento 2 (pós-teste) no grupo SRSD+ICT (que utilizou o modelo 

SRSD+ICT) e no grupo SRSD (que utilizou o modelo SRSD); 

b) Analisar o impacto da utilização do modelo SRSD+ICT (variável 
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independente) nas variáveis em estudo (estrutura do texto, qualidade geral do texto, 

extensão e conectores) nos textos produzidos pelos alunos do grupo SRSD+ICT entre 

momentos; 

c) Analisar o impacto da utilização do modelo SRSD (variável 

independente) nas variáveis em estudo (estrutura do texto, qualidade geral do texto, 

extensão e conectores) nos textos produzidos pelos alunos do grupo SRSD entre 

momentos; 

d) Analisar o effect size da utilização do modelo SRSD+ICT (variável 

independente) nas variáveis em estudo (estrutura do texto, qualidade geral do texto, 

extensão e conectores) nos textos produzidos pelos alunos do grupo SRSD+ICT; 

e) Analisar o effect size da utilização do modelo SRSD (variável 

independente) nas variáveis em estudo (estrutura do texto, qualidade geral do texto, 

extensão e conectores) nos textos produzidos pelos alunos do grupo SRSD; 

f)  Comparar o effect size da utilização do modelo SRSD e SRDS+ICT nas 

variáveis em estudo (estrutura do texto, qualidade geral do texto, extensão e 

conectores). 

g) Compreender quais as variáveis independentes que explicam 

significativamente a variável dependente em estudo (estrutura, qualidade, extensão 

ou conectores), em que as variáveis independentes podem ser: a perceção do 

conhecimento de escrita, perceção das atitudes de escrita, perceção de eficácia na 

escrita, sexo, presença de apoio socioeconómico à família e da presença de problemas 

de escrita ou de NEE. 

h) Identificar a variável independente que apresenta maior poder 

explicativo sobre a variável dependente (através dos valores t e de significância). 

c)  Identificar a percentagem de explicação das variáveis independentes 

sobre a variável dependente (valor de R2). Estes dados poderão ajudar a prever 

futuramente o desempenho na escrita. 

 

(2) Validar socialmente das intervenções SRSD e SRSD+ICT junto dos 

professores e alunos participantes: 

a) Descrever as opiniões e perspetivas dos alunos e dos professores 

relativamente à utilização da intervenção SRSD + ICT (grupo SRSD+ICT) e da 

intervenção SRSD (grupo SRSD). 
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Organização 

A tese encontra-se organizada em cinco capítulos. 

O capítulo introdutório apresenta uma contextualização da investigação, 

incluindo a apresentação de alguns dos  autores de referência, resultados e sugestões de 

estudos prévios, bem como as motivações pessoais para o desenho desta investigação. 

Engloba os objetivos de cada um dos três estudos envolvidos nesta investigação. Por 

fim, clarifica-se a organização desta tese. 

O segundo capítulo intitulado de enquadramento teórico está dividido em seis 

partes. Na primeira parte apresentam-se aspetos relativo ao processo de escrita, como 

modelos de escrita ou ainda as caraterísticas associadas a escritores competentes ou 

pouco competentes. Por sua vez, na segunda parte destacam-se o conceito e 

caraterísticas comuns e distintas em alunos com Dificuldades de Aprendizagem 

Específicas na escrita e Problemas na Escrita, bem como a influência das perceções dos 

alunos sobre o conhecimento, atitudes e autoeficácia no processo de escrita. Na terceira 

parte abordam-se os desafios da escrita na pedagogia, com os textos lineares e 

multimodais, o papel do professores e as intervenções na escrita (algumas das quais 

baseadas em evidências científicas). A quarta parte centra-se na utilização do modelo de 

estratégias de autorregulação SRSD, desde as suas caraterísticas às evidências 

científicas observadas. No decorrer da quinta parte apresentam-se alguns dos modelos 

de utilização das TIC na educação (e.g.TPACK ou UDL). Por fim, na sexta parte 

abordam-se a utilização das TIC na escrita junto de alunos com NEE e com DAE, bem 

como as principais práticas baseadas em evidências com recursos às TIC na escrita. 

O capítulo três refere-se à metodologia onde se descrevem as opções 

metodológicas, às questões éticas inerentes à investigação e às caraterísticas de cada um 

dos três estudos nela contidos, evidenciando aspetos como: participantes, instrumentos e 

procedimentos de recolha de dados, procedimentos de análise de dados. 

  De seguida, no quarto capítulo procede-se à apresentação e discussão dos 

resultados obtidos em cada um dos estudos desta investigação, tendo em conta o 

enquadramento teórico e as investigações desenvolvidas previamente pela comunidade 

científica nacional e internacional. 

Para concluir, no quinto capítulo apresentam-se: uma síntese das principais 

conclusões resultantes de cada estudo presente nesta investigação; as considerações 

finais com a apresentação das implicações desta investigação junto de alunos com DAE 
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num contexto de inclusão, seguidos dos constrangimentos desta investigação e de 

algumas recomendações para estudos futuros. 
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

No presente capítulo será apresentado o enquadramento teórico que orientou esta 

investigação, no sentido de fornecer ao leitor uma visão global sobre as temáticas e 

conceitos inerentes à mesma. 

Na primeira parte serão apresentadas informações sobre a escrita, desde o 

processo e modelos de escrita até às caraterísticas que distinguem entre escritores 

competentes e pouco competentes. 

De seguida, na segunda parte deste capítulo, serão expostos os conceitos de 

DAE e PE, muitas vezes socialmente confundidas, assim como as características 

associadas a estas condições. Destacar-se-á, ainda, a importância das perceções dos 

alunos sobre o seu conhecimento, atitudes e autoeficácia no processo de escrita. 

Posteriormente, na terceira parte do capítulo, apresentar-se-ão alguns dos 

desafios atuais da escrita em contexto escolar, o papel do professor neste processo e as 

estratégias de intervenção na escrita, incluindo a PBE. 

Na quarta parte, evidenciar-se-á o modelo SRSD, desde as suas caraterísticas às 

evidências científicas observadas, quer a nível nacional como internacional. 

Abordar-se-ão, no decorrer da quinta parte do capítulo, alguns dos modelos de 

utilização das TIC na educação (e.g.TPACK ou UDL). 

Por fim, na sexta parte abordam-se a utilização das TIC na escrita junto de 

alunos com NEE e com DAE, bem como as principais práticas baseadas em evidências 

com recursos às TIC na escrita.  

 

I) Escrita 

“Quem escreve pensa de um modo diferente. Ensinar a escrever não é só ensinar 

a utilizar uma ferramenta, mas contribuir para uma arquitectura mental diferente na 

espécie humana”(Baptista, Viana, & Barbeiro, 2011, p. 11). 

A escrita é uma competência essencial, complexa, exigente e assume-se como 

uma poderosas ferramentas aprendizagem, demonstração e transformação do 

conhecimento (Baptista et al., 2011; Barbeiro, 2012; Bereiter & Scardamalia, 1987; 

Bruning & Horn, 2000; Cruz, 2007; Delano, 2007; Festas et al., 2015; Graham 2006; 
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Graham, 2006b; Graham & Hall, 2016; Graham, Harris, & MacArthur, 2006; Harris & 

Graham, 2013, 2016; Harris, Santangelo, & Graham, 2008; Hayes, 1996b; 

Koppenhaver, 2010; Little et al., 2010). 

Igualmente envolve um poderoso mecanismo de comunicação e interação social 

e cultural de autoexpressão, expressão de sentimentos e desenvolvimento pessoa, 

autorreflexão (ex.: escrita de texto, uso do correio electrónico ou redes sociais) 

(Bangert-Drowns, Hurley, & Wilkinson, 2004; Cruz, 2007; Graham, 2006b; S. Graham, 

Harris, & MacArthur, 2004; K. R. Harris & Graham, 2013; Karen R. Harris et al., 2008; 

Little et al., 2010; Nystrand, 2006). 

Segundo Baptista et al. (2011, p. 19) a escrita envolve uma dimensão 

neurológica que resulta do “funcionamento interligado de grandes redes neuronais com 

conexões complexas, assim como o envolvimento de sistemas acessórios que 

ultrapassam a atividade do córtex cerebral e as áreas ditas da linguagem — áreas de 

Broca e Wernicke”. Implica ainda a utilização de mecanismos intelectuais e padrões de 

raciocínio próprios (ex.: capacidades de inclusão de classe, a classificação múltipla, a 

seriação, a ordenação, a conservação e a orientação); o domínio de convenções gráficas 

(ex.: orientação e direção) e domínio do espaço; flexibilidade da sequência de 

movimentos numa superfície plana e a ativação de certos músculos (ex.:. do ombro, 

braço e mão). 

Consiste ainda numa atividade multiprocessual que envolve processos 

cognitivos e metacognitivos, afetivos, comportamentais e motores e onde se pressupõe a 

utilização de estratégias de orientação e controlo, bem como a construção ativa de 

significado (Citoler, 1996; Festas, 2002; Graham & Harris, 2009; Graham & Harris, 

2013; Harris, Graham, MacArthur, Reid, & Mason, 2011; Hayes, 1996b; Olinghouse & 

Wilson, 2013). Apresenta-se como uma das atividades cognitivas que mais zonas 

cerebrais ativa e cuja complexidade está intimamente ligada ao desenvolvimento 

cerebral, e que leva cerca de quatro anos a ser adquirida (Cuetos, 2009; Queiroz, 1999). 

Pelo exposto não é surpreendente que a maior parte dos alunos demore anos a 

desenvolver as suas competências ao nível a escrita e considerem que esta atividade é 

desafiante (McKeown et al., 2016). 

A eficácia na escrita exige despender tempo de modo a desenvolver 

conhecimentos, capacidades e estratégias para a produção da mensagem desejada na 

escrita (Applebee & Langer, 2011; Graham & Harris, 2013). O escritor precisa de 

conhecer e dominar o processo que envolve a produção de textos (ex.: rascunho, revisão 
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e por vezes a planificação e publicação do texto, conhecimentos dos géneros de textos e 

do conteúdo de escrita). Além disso, a escrita apresenta uma dupla representação 

simbólica (antes e depois da palavra falada no discurso) o que aumenta a complexidade 

e as dificuldades do processo de escrita (Cruz, 2007). 

No que se refere ao processo de escrita este envolve a planificação, elaboração, 

automonitorização e revisão do texto (Delano, 2007) e pode ser um processo demorado 

dependendo do conhecimento, estratégias, capacidades e desejos (Harris & Graham, 

2013). Assim, estes fatores devem ser tidos em conta por parte do professor aquando do 

suporte de na aprendizagem da escrita (Graham, McKeown, et al., 2012b). Por exemplo, 

como referem De La Paz, Swanson e Graham (1998) destacaram a importância de 

serem fornecidas pistas concretas durante a revisão de modo a que fique clara a 

diferença entre o que se pretende transmitir e o texto escrito, bem como para estimular o 

escritor no seu processo de revisão. 

Harris e Graham (2016) reconheceram ainda a existência de fatores que 

influenciam a aprendizagem da escrita: 

- Complexidade da aprendizagem e uso do processo de escrita; 

- Desafios no desenvolvimento de instrução de escrita eficaz; 

- Preparação do professor para o ensino de escrita; 

- Modelos de ensino em uso nas escolas atuais. 

O ensino da escrita pressupõe a abordagem do processo de escrita (ex.: 

planificação, edição e revisão, publicação) e de competências básicas associadas como 

ortografia, vocabulário, caligrafia, morfologia, entre outros, pelo que no campo da 

investigação é conhecida eficácia da aprendizagem de competências básicas de escrita 

em contexto e de forma articulada, o que permite uma melhor compreensão do processo 

e das implicações de cada componente no mesmo, assim como um envolvimento na 

tarefa e atribuição do sentido (Barbeiro, 2012). 

Modelos de escrita 

Ao longo das últimas décadas vários investigadores têm procurado descrever 

como se desenrola o processo de escrita e quais os componentes que o constituem. 

Muito embora existam vários modelos de escrita (ex.: Modelo de Rohnam e Wlecke, 

1964; Modelo de King, 1978; Modelo de Seymour e MarcGregor, 1984; Modelo de 
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Nicholls e colaboradores, 1989) os quatro modelos que mais se destacaram foram: 1) 

Modelo de Hayes e Flower (1980); 2) Modelo de Bereiter e Scardamalia (1987); 3) 

Modelo Revisto de Hayes (1996) e 4) Modelo de Escrita de Hayes (2012). Assim passa-

se a descrever cada um deles em seguida. 

1) Modelo de escrita de Hayes e Flower (1980) 

 
Figura 5 – Modelo do Processo de Escrita de Flower e Hayes (1980), Retirado de 

Flower e Hayes (1981, p. 370) e Traduzido pela Autora desta Investigação. 

 

Neste modelo, visível na figura 5, os autores integraram as três fases do 

processo cognitivo de escrita, nomeadamente: a planificação, como a definição dos 

objetivos a alcançar e onde as ideias são organizadas e generalizadas; a textualização, 

onde o escritor transforma as ideias em palavras, e a revisão, como a fase de avaliação e 

edição do texto. Assim, de seguida descreve-se cada um destes processos de forma 

sucinta. 

Planificação 

Barbeiro e Pereira (2007, p. 18) referem que “a componente de planificação é 

mobilizada para estabelecer objetivos e antecipar efeitos, para ativar e selecionar 

conteúdos, para organizar a informação em ligação à estrutura do texto e para programar 
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a realização da tarefa”. Ainda neste contexto verifica-se que cada vez mais os alunos 

recorrem à escrita de notas como forma de estruturarem e organizarem as ideias antes 

do processo de construção textual, o que se assume como uma primeira versão do texto 

e permite uma melhoria do mesmo na fase de textualização (Albuquerque, 2002; 

Carvalho, 2001). Por sua vez, Troia (2014) defende que tirar notas ou sumariar a 

informação auxilia a organização de ideias e a compreensão da informação lida. 

Carvalho (2003) e Cruz (2009) consideram que é na fase da planificação que os 

alunos consomem mais tempo, essencialmente porque não é indiferente escrever algo 

para uma ou outra audiência, assim como não é indiferente escrever um ou outro tipo de 

texto. Planificar constitui, assim, a representação abstrata dos conhecimentos que têm 

que ser mobilizados para a escrita (Pereira, 2000). Contudo, nem sempre as práticas de 

escrita em sala de aula abordam as fases de escrita definidas por Graves (1983) como a 

planificação, o rascunho, a edição e revisão do texto, assim como a publicação do 

mesmo. Como referiu Edwards-Groves (2011) a planificação tende a ser reduzida e a 

publicação dos textos só acontece algumas vezes. 

Os resultados da investigação de Troia e Graham (2002) que examinou o 

impacto de três estratégias de planificação (definição de objetivos, brainstorming e 

organização) na escrita de alunos com dificuldades de aprendizagem específicas, 

indicou que as três estratégias de planificação tiveram um efeito positivo moderado na 

escrita destes alunos. Os alunos passaram a despender mais tempo na planificação da 

escrita e a escrever textos de melhor qualidade. Nesse sentido, os autores concluíram 

que o ensino explícito na definição de objetivos, brainstorming e organização de ideias 

pode aumentar o desempenho na escrita de alunos com DAE. 

As atividades e ambiente de escrita também devem ser consideradas, bem como 

o material disponível e os textos lidos, colaboradores e meios de escrita (ex.: papel ou 

processador de texto) (Harris & Graham, 2013). Como referiu Laman (2011) a escrita 

das crianças está repleta da complexidade social e cultural (Dyson, 2003; Harste, 

Woodward, & Burke, 1984; Wells-Rowe, Fitch, & Bass, 2001). 

Textualização 

O texto materializa-se a partir das ideias, recolhidas e planificadas e de acordo 

com a sintaxe, a semântica e a pragmática (Festas, 2002). Segundo Carvalho (2001), a 

textualização ou tradução é o processo da escrita que absorve o escrevente na 
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aprendizagem devido às dificuldades que são levantadas, “a realização desta tarefa 

passa pela capacidade de detetar, num plano mental, elementos comuns a duas ou mais 

proposições e pela posse de mecanismos linguísticos que tornem possível a sua 

expressão de forma linear” (p. 19) engloba a deteção de erros e incoerências no texto, e 

ainda as decisões acerca das modificações a realizar. Adicionalmente, também nesta 

fase se pode proceder à avaliação da informação, fazendo-se assim, uma revisão e 

ajustamento das metas à medida que se for desenvolvendo as ideias sobre o tema (Cruz, 

2009). 

Revisão 

Flower e Hayes (1981) referem que o processo de revisão envolve outros 

subprocessos, como a representação da tarefa, representação dos problemas, deteção, 

diagnóstico, seleção de estratégias de remediação. Por sua vez, Barbeiro e Pereira (2007) 

destacam o processo de reflexão, recurso com à leitura, avaliação e eventual correção ou 

reformulação do que foi escrito enquanto outros autores reforçam os processos de 

verificação, desde a adequação das ideias (relação entre o conteúdo e a forma do texto 

escrito) (Festas, 2002) à melhoria de processo de planificação e produção textual 

(Fitzgerald, 1987). 

A investigação demonstrou que a revisão pode permitir uma melhoria na 

qualidade dos textos produzidos uma vez que dá espaço à aprendizagem de acordo com 

critérios de avaliação, permitindo a melhoria de competências enquanto escritor e 

revisor (Fitzgerald, 1987; MacArthur, 2007; 2012) e pode ocorrer de acordo com os 

procedimentos observados na figura 6. Contudo, no caso específico dos alunos mais 

novos reconhece-se que a revisão de textos não é um processo frequente e apresenta 

grandes desafios para alunos com menores desempenhos na escrita (Saddler, Saddler, 

Befoorhooz, & Cuccio-Slichko, 2014). 
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Figura 6 – Taxonomia de Revisões, Adaptada de Faigley e Witte (1981) e Dix (2006), 

Retirada e Traduzida de Pifarre e Fisher (2011, p. 12). 

 

Hayes e Flower (1986) referiram ainda, neste modelo, a importância da 

hierarquização na organização dos objetivos, atendendo que assim o processo de escrita 

se desenrola de forma adequada e revela efeitos mais positivos que os estudos 

orientados para produtos (Bereiter & Scardamalia, 1982; Bereiter & Scardamalia, 1983; 

Hillocks, 1984) 

A memória a longo prazo, no contexto dos modelos cognitivos de escrita, ajuda 

a explicar como o vocabulário poderá ser utilizado enquanto agente facilitador do 

processo de escrita, uma vez que permite ao escritor traduzir as suas ideias, 

experiências, imagens e representações (Hayes & Flower, 1980; Olinghouse & Wilson, 

2013). 

Por sua vez também destacaram a importância de adequada realização de 

processos cognitivos e de memória associados a estas atividades, bem como das 

atividades de escrita e ferramentas utilizadas (Hayes & Flower, 1986; Hayes, 1996b). 

Resumidamente, este modelo enfatiza os processos cognitivos do escritor, 

organizados de forma hierárquica, bem como as suas intenções, planos, objetivos e o 

conhecimento do meio que o rodeia. Paralelamente à utilização de mecanismos de 

controlo durante e entre subprocessos de escrita (Carvalho, 1999, 2012). É o modelo 

mais conhecido e comummente aceite por vários autores (Citoler, 1996; Schwartz & 

MacArthur, 1990). 

  

Por fim destaca-se que a investigação tem analisado os processos cognitivos de 
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escrita, defendidos no modelo de Flower e Hayes (1986), e Cutler e Graham (2008) 

observaram que, de acordo com autorrelatos dos professores do 1.º Ciclo dedicavam 

menos de 10 minutos por dia ao ensino de estratégias de planeamento e revisão para a 

composição de textos. Diferente do que Graham, Harris, Fink-Chorzempa, e MacArthur 

(2003b) encontraram com uma mediana de 30 minutos por dia para a escrita de textos 

em contextos de sala de aula do 1.º Ciclo do Ensino Básico, que incluíam a escrita de 

diferentes tipos de textos (Cutler & Graham, 2008). Neste âmbito também Mason, 

Harris e Graham (2011) referem que aspetos mecânicos da escrita, como a gramática, a 

ortografia e a escrita manual, não devem ser explicitamente ensinados ou corrigidos 

durante a pré-escrita, planeamento e composição dado que pode prejudicar o 

desempenho esperado para cada uma destas fases e levar o aluno a dispersar a sua 

atenção do foco específico de cada fase do processo de escrita. Pelo que estes autores 

consideram ser mais adequado guardar para revisão para corrigir aspetos mecânicos 

necessários. 

2) Modelos de Bereiter e Scardamalia (1987) 

Uns anos mais tarde, Scardamalia e Bereiter (1987) propuseram a comparação 

entre a escrita dos alunos mais novos, e com menores competências de escrita, com 

aqueles que apresentavam uma escrita mais madura, onde se destacou dois modelos  

(Carvalho, 2001; Santana, 2003) ou duas estratégias (Festas, 2002). 

a) Modelo conhecer-contar (Bereiter & Scardamalia, 1987) 

Também apelidado de “modelo de explicitação de conhecimento” por Carvalho 

(2001, p. 145) destina-se a escritores mais novos, normalmente até aos 10 anos de 

prática de escrita, que tendem a escrever à medida que se lembram da informação e sem 

considerar os possíveis leitores do seu texto e os seus conhecimentos (Albuquerque, 

2002; Carvalho, 2001b; Kellogg, 2008; Santana, 2007). Pelo exposto estes textos 

aproximam-se dos textos orais, uma lógica apelidada por Festas (2002, p. 178) de 

“pensar – dizer”. 
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Figura 7 – Representação do Modelo Conhecer-Contar de Bereiter e Scardamalia 

(1987), Traduzida para Português pela Autora. 

 

Neste modo, como é evidente na figura 7, são mobilizados dois tipos de 

conhecimento com recurso à memória a longo prazo: o conhecimento quanto ao 

conteúdo (ex.: o que vão escrever) e quanto ao discurso (ex.: como escrever, tipologias 

de texto). Os escritores competentes são aqueles que apresenta mais conhecimentos 

quanto ao discurso e conteúdo que se traduzem em textos compostos com qualidade 

superior aos pares que não apresentam estas conhecimentos (Olinghouse & Graham, 

2009). 

b) Modelo de transformação de conhecimento (Bereiter & Scardamalia, 

1987) 

Por sua vez, este segundo modelo, ver figura 8, resulta de um processo 

intencional, estruturado e cognitivamente mais complexo onde se utilizam estratégias de 

planificação, transformação e revisão do texto, atendendo ao destinatário específico do 

texto, típico de pessoas com 10 a 20 anos de prática de escrita (Kellogg, 2008). Assim, 

o processo de escrita por escritores maduros pressupõe a resolução de problemas de 

escrita tendo em conta o conhecimento sobre o assunto e as formas e estilos de escrita 

(Festas, 2002; Carvalho, 2001; Carvalho, 2001b; Santana, 2007). 
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Figura 8 – Representação do Modelo de Transformação do Conhecimento de Bereiter e 

Scardamalia (1987), Traduzida pela Autora desta Investigação. 

 

Por consequências, os alunos menos proficientes passam gradualmente do 

conhecimento para a transformação do conhecimento à medida que melhoram as suas 

competências de escrita e se tornam proficientes (Bereiter & Scardamalia, 1987; 

Graham & Perin, 2007). 

Mais tarde Kellogg (2008) viria a referir outro processo cognitivo envolvido na 

escrita com o modelo de elaboração do conhecimento, comummente conhecido como 

“knowledge crafting”, onde o escritor é capaz de adequar os seus conhecimentos quanto 

ao conteúdo, à retória e às representações do texto ao possível leitor do mesmo. Neste 

modelo existe uma interação entre texto, autor e leitor inexistente nos modelos 

conhecer-contar ou de transformação do conhecimento, bem como um aumento da 

complexidade do processo de escrita. 

Note-se ainda que neste modelo, tal como o de Flower e Hayes (1986), o 

vocabulário pode contribuir para o processo de escrita servindo como um elo entre o 

conhecimento armazenado na memória de longo prazo e a habilidade do aluno para 

expressar os seus conhecimentos e a mensagem pretendida (Olinghouse & Wilson, 

2013). 

3) Modelo revisto de Hayes (1996)  

Hayes propôs, em 1996, um novo modelo cognitivo de escrita que é constituído 

por duas componentes principais: o ambiente da tarefa e o sujeito (ver Figura 9). No 
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primeiro componente, ambiente da tarefa, são valorizados os contextos sociais e físicos 

como aspetos importantes para as tarefas de escrita. No segundo componente, sujeito, 

evidenciam-se processos cognitivos e afetivos, com particular destaque para o papel – 

chave da motivação no processo de escrita. 

 

Figura 9 – Modelo de Escrita Hayes (1996a, p. 4) Traduzido pela Autora desta 

Investigação. 

 

Contudo consiste num modelo que segundo Graham, Harris e Santangelo (2015b) 

se foca pouco nas competências de escrita os alunos quer ao nível da transformação das 

ideias em frases ou frases em textos. 
 

4) Modelo de Hayes (2012) 

 

Posteriormente, Hayes (2012) procedeu a alterações relativamente ao modelo 

anterior especialmente no que se refere à introdução do papel da transcrição, dos 

pensamentos e ideias para palavras, e da motivação no processo de escrita e 

modificando ainda a forma de representação de processo (ex.: planeamento e a revisão). 

De igual modo destacou a importância da escrita em contexto tecnológico como 

evidente na figura 10. 

Ambiente da tarefa Sujeito 
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Figura 10 – Representação do Modelo de Escrita de Hayes (2012 p. 373), Traduzido 

pela Autora desta Investigação. 

 

Um outro aspeto importante neste modelo consiste na abordagem dos processos 

cognitivos individuais e nos processos que envolvem a transformação de ideias e 

pensamentos em linguagem escrita. 

Escritores competentes e pouco competentes 

Dada a complexidade dos processos e subprocessos envolvidos na escrita, 

observa-se frequentemente a presença de problemas na composição de textos 

vivenciados pelos alunos. Segundo Persky et al. (2003) 70% dos alunos entre o 4.º e 

12.º ano de escolaridade apresentam fraco aproveitamento na escrita. Em Portugal 

também se verificou, de acordo com as conclusões do relatório das provas de aferição 
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de Língua Portuguesa do 4.º ano de 2011 e 2012, que os alunos apresentaram problemas 

ao nível do conhecimento da escrita e organização textual. No ano de 2011 a 

classificação média nacional na escrita situou-se nos 65%, onde evidenciou-se a 

“necessidade de um ensino sistemático que favoreça o conhecimento de técnicas básicas 

de organização textual fundamentais para a criação de automatismo e desenvoltura 

exigíveis no processo da escrita no ciclo de escolaridade subsequente"(GAVE, 2011, p. 

15). Em 2012, os resultados obtidos na mesma prova desceram para 60% e voltaram a 

evidenciar os mesmos problemas na organização textual, com inadequações no 

“desenvolvimento do tema proposto" (GAVE, 2012b, p. 17). De salientar ainda que no 

contexto português, algumas das dificuldades sentidas pelos alunos resultam do 

isomorfismo entre escrita e oralidade ser apenas parcial (Baptista et al., 2011), dado que 

assume uma representação simbólica dupla (inicialmente e depois da palavra discurso 

falado) aumenta a complexidade e dificuldade de aprendizagem (Cruz, 2007). 

Assim, nas escolas, os alunos com problemas na escrita apresentam um menos 

pensamento estratégico e uma escrita menos organizada, coerente e compreensiva que 

os seus pares (Harris et al., 2008; Harris, Graham, Mason, & Saddler, 2002). 

Apresentando um menor número de ideias, menor diversidade de vocabulário e textos 

menos legível (mais erros de ortografia, gramática e uso; fraca qualidade) (Graham, 

Collins, & Rigby-Wills, 2015; Graham & Hall, 2016). Também quanto ao 

conhecimento e atitudes de escrita estes alunos apresentam menos conhecimento sobre 

o processo de escrita e uma menor motivação do que os seus pares (Gillespie & 

Graham, 2014a; Graham, Collins, et al., 2015; Graham & Hall, 2016; Graham, Harris, 

& Santangelo, 2015; Rogers & Graham, 2008). 

Deste modo, os alunos menos competentes encontram-se em desvantagem na 

composição de textos e necessitam de ultrapassar constrangimentos que os alunos 

competentes na escrita não vivenciam (Harris & Graham, 2016). Nesse sentido, 

apresenta-se na tabela 1 um quadro síntese com o conjunto de caraterísticas típicas dos 

escritores competentes e pouco competentes na composição de textos evidenciados pela 

literatura (Berninger & Swanson, 1994; Graham, 1990; Graham, 2006b; Graham & 

Harris, 2005; Graham & Perin, 2007; Graves, 1983; Harris & Graham, 2013, 2016; 

Hayes & Flower, 1986; Hayes & Flower, 1980; MacArthur, Graham, & Fitzgerald, 

2006; Sawyer, Graham, & Harris, 1992; Scardamalia & Bereiter, 1987; Schwartz & 

MacArthur, 1990; Zimmerman & Reisemberg, 1997). 
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Tabela 1 – Características dos Escritores Competentes e Pouco Competentes. 

Escritores competentes Escritores pouco competentes 

Escrita flexível (negociação de regras e 

mecanismos de escrita). 

Escrita rígida. 

Escrita dirigida por objetivos. Escrita focada na tradução de ideias de 

forma imediata. 

Escrita complexa e estrutura. Escrita simples e, por vezes, desestruturada 

Adequação da escrita ao contexto (ex.:. propósito, 

necessidades e perspetivas dos leitores, 

comunicação entre autor e leitor). 

Negligencia a influência do contexto, 

apresentando uma reduzida perceção do 

seu efeito na escrita. 

Conhecimento e utilização dos processos 

cognitivos básicos de escrita. 

Falta de conhecimento do processo de 

escrita e consequente utilização. 

Conhecimento e utilização de Estratégias de 

escrita. 

Falta de conhecimento de estratégias de 

escrita. 

Conhecimento e utilização de Processos de 

Resolução de Problemas. 

Reduzidas competências de resolução de 

problemas. 

Controlo da atenção. Dificuldades de manutenção da atenção na 

tarefa. 

Utilizam processos de autorregulação ativa e 

intencional (define objetivos e monitoriza o 

processo de escrita). 

Recorre primeiro à elaboração/tradução, 

antes da planificação ou revisão. 

Centrado na organização, forma e características 

do produto escrito. 

Centrada nos aspetos mecânicos na escrita 

(ex.: ortografia, caligrafia). 

Transformar o conhecimento adquiridos em novos 

conhecimentos, o que implica a compreensão das 

tarefas de escrita ou das representações mentais 

do texto e a adaptação do conteúdo e discurso à 

audiência. 

Apenas transmitem a informação obtida, 

onde o conhecimento simplificado sobre a 

escrita (nomeadamente pelo tópico e 

função do texto a ser produzido). 

Mais conhecimento e utilização de estratégias de 

escrita (exemplo: planear, monitorizar, avaliar e 

rever textos. 

Falta de conhecimento e utilização de 

estratégias de escrita (utiliza o mínimo de 

estratégias de escrita necessárias). 

Persistentes nas tarefas de escrita. Pouco persistentes nas tarefas de escrita. 

Planeiam previamente a sua escrita. Não planeiam ou despender pouco tempo 

nesta atividade. 
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Atenção centrada nos objetivos da tarefa. Atenção centra-se sem atividades 

mecânicas da escrita. 

Fazem mais revisões (especialmente ao nível do 

conteúdo). 

Menos revisões (quando as realizam 

centram-se em aspetos formais como a 

caligrafia ou ortografia). 

Revisões profundas e revelantes (ex.: 

“brainstorming”, à organização do pensamento e 

ao uso de palavras interessantes e enriquecedoras 

para o texto). 

Revisões superficiais e mecânicas (ex.:. 

erros). 

Capazes de aprender através de inferências. Necessidade de ensino detalhado e 

explícito. 

Apreciam e estão motivados para a escrita. Evitam e encontram-se desmotivados para 

a escrita. 

Utilizam estratégias de autorregulação durante o 

processo de escrita. 

Não utilizam estratégias de autorregulação 

durante o processo de escrita. 

Sabe-se ainda que a persistência de problemas ao nível de escrita pode 

influenciar o futuro dos alunos, especialmente quanto ao tipo de trabalho que poderão 

usufruir (APA, 2014; Graham & Hall, 2016),  visto que estes alunos se encontram em 

desvantagem relativamente aos seus pares. Logo, as abordagens preventivas que 

procuram intervir junto dos problemas de aprendizagem evidenciados pelos alunos são 

muito importantes (Domitrovich et al., 2008; Harris & Graham, 2016). Também o 

Ministério da Educação (2012a) reconheceu a necessidade de realizar atividades 

compensatórias quando são apresentados problemas no domínio do conhecimento, 

compreensão ou expressão da língua oral ou escrita. Pelo exposto surge a necessidade 

da implementação de práticas com suporte explícito do processo que responda às 

necessidades dos alunos dado que como referiu Hallahan e Kauffman (2003) sempre 

houve crianças excecionais, mas nem sempre houve serviços educacionais especiais 

dirigidos às suas necessidades. 

Graham e Harris (2009) destacam quatro competências, interligadas, que são 

cruciais para o ensino e aprendizagem da escrita: 

1) Habilidades de escrita (ex.: ortografia, gramática, digitação ou escrita 

manual); 

2) Conhecimento de escrita (ex.: conhecimento de tipologias textuais, processos 

de escrita e conhecimento sobre o tópico de escrita); 
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3) Estratégias de escrita (planeamento, elaboração e revisão; definir e aplicar 

objetivos de escrita e concluir as tarefas de escrita tendo em conta o público-alvo); 

4) Motivação para escrita o que permite que os alunos desenvolvam atitude 

positiva face à escrita (ex.: desejo e crenças na escrita, autoeficácia). 

Assim, os escritores competentes mobilizam estes conhecimentos, explicitados 

nas quatro competências anteriormente apresentados, e realizam uma escrita eficaz. Pelo 

que os professores devem desenvolver métodos e abordagens que integrem estes fatores 

uma vez que permitirá aos alunos pouco competentes experienciarem de forma 

progressiva e contínua uma melhoria global na composição de textos (ex.:. maior e 

melhor desenvolvimento de ideias, textos de melhor qualidade) (Graham, McKeown, et 

al., 2012b; Graham & Perin, 2007; Graham & Sandmel, 2011; Vue et al., 2015). 

Também Barbeiro e Pereira (2007, p. 9) aludem a que “(o) desenvolvimento da escrita 

deve combinar a aquisição de competências específicas, a aplicar pelo aluno no 

momento da produção textual, com o acesso às funções desempenhadas pela 

diversidade de textos”. 

II) Dificuldades de Aprendizagem Específicas e Problemas na Escrita 

De entre os alunos que apresentam reduzidas competências na escrita pode-se 

diferenciar dois conjuntos de alunos: os que têm PE e os que têm DAE na escrita. No 

entanto, dadas as caraterísticas comuns entre estas duas problemáticas, nem sempre a 

distinção destes conceitos é conseguida. Deste modo, apresenta-se de seguida a 

definição de cada um destes grupos, evidenciando o que distingue PE de DAE na 

escrita. 

Correia (2008a) e Cruz (2009) reforçaram a distinção entre o conceito de DAE e 

problemas de aprendizagem. Por um lado, Correia (2008a) distinguiu claramente na sua 

definição que os problemas de aprendizagem, vulgarmente apelidados de “dificuldades 

de aprendizagem”, são problemas ao nível da aprendizagem que poderão ser 

permanentes ou temporários. Por sua vez Cruz (2009, p. 3) caracterizou os problemas 

na aprendizagem como:  

qualquer coisa de diferente no que se refere ao rendimento 

académico dos indivíduos, independentemente de esta diferença 

ter origem em fatores intrínsecos ou extrínsecos, afetivos ou 

cognitivos, educacionais ou neurológicos, isto é, sem especificar 
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o que está alterado. (Cruz, 2009, p. 3)  

Por outro lado, Cruz (2009) considerou as DAE como “os problemas de 

aprendizagem ditos primários, ou específicos, intrínsecos a quem aprende e para os 

quais é difícil encontrar explicação” (Cruz, 2009, p. 3), caracterizado, de forma geral, 

como uma discrepância acentuada entre o potencial cognitivo estimado do indivíduo e a 

sua realização escolar, situando-se o seu desempenho abaixo da média numa ou mais 

áreas académicas. E Correia (2008a) caraterizou as DAE como uma condição 

permanente e vitalícia resultante de uma alteração neurológica. 

Paralelamente, no contexto internacional Kirk, Gallagher, Coleman e 

Anastasionw (2012) procuraram clarificar a distinção entre problemas de aprendizagem 

e dificuldades de aprendizagem específica, defendendo: 

Disorder in one or more of the basic psychological processes 

involved in understanding or in using language, spoken or 

written, that may manifest itself in an imperfect ability to listen, 

think, speak, read, write, spell, or do mathematical calculations, 

including conditions such as perceptual disabilities, brain 

injury, minimal brain dysfunction, dyslexia, and developmental 

aphasia. Disorders not included in learning disabilities: 

Learning problems that are primarily the result of visual, 

hearing, or motor disabilities, of intellectual or developmental 

delay, of emotional disturbance, or of environmental, cultural, 

or economic disadvantage. (p. 5). 

Specific learning disorder is a neurodevelopmental disorder 

with a biological origin that is the basis for abnormalities at a 

cognitive level that are associated with the behavioral signs of 

the disorder. The biological origin includes an interaction of 

genetic, epigenetic, and environmental factors, which affect the 

brain’s ability to perceive or process verbal or non-verbal 

information efficiently and accurately. (p. 68). 

Por fim, no DSM 5 - Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações 

Mentais (APA, 2014), manual de referência internacional, o conceito de dificuldades de 

aprendizagem específicas integrou um tipo de Perturbação de Neurodesenvolvimento e 

reforçou a importância do diagnóstico diferencial onde as dificuldades não resultassem 
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de outros fatores (ex.: deficiência intelectual, de atraso no desenvolvimento global, de 

problemas sensoriais), tendo concluído: 

Specific learning disorder in elementary school-age children 

typically manifests as marked difficulty learning letter-sound 

correspondence, fluent word decoding, spelling, or math facts; 

reading aloud is slow, inaccurate, and effortful, and some 

children struggle to understand the magnitude that a spoken or 

written number represents. Children in primary grades may 

continue to have problems recognizing and manipulating 

phonemes, be unable to read common one-syllable words, and 

be unable recognize common irregularly spelled words. They 

may commit reading errors that indicate problems in connecting 

sounds and letters and have difficulty sequencing numbers and 

letters. Children in grades 1-3 also may have difficulty 

remembering number facts or arithmetic procedures for adding, 

subtracting, and so forth, and may complain that reading or 

arithmetic is hard and avoid doing. (p. 71) 

Observou-se, nesta definição, o reiterar de que as dificuldades sentidas pelos 

alunos nas diferentes áreas (leitura, escrita, cálculo ou resolução de problemas) devem 

ser persistentes ao longo do percurso escolar do alunos e as competências académicas 

destes alunos devem estar abaixo do esperado para a faixa etária, cultura ou contexto 

linguístico. Destacam ainda alguns sintomas como leitura lenta ou esforçada, expressão 

escrita pobre, dificuldades em se lembrar de acontecimentos, entre outros, assim como a 

necessidade de uma avaliação pluridisciplinar e multidimensional (atendendo ao 

histórico familiar, desenvolvimental, educacional clínico) para o diagnóstico de DAE.  

Assim, as DAE são vitalícias e a forma como se manifestam varia de acordo 

com o indivíduo e atendendo à interação entre o ambiente e as suas necessidades. 

Contudo um dos principais sinais de alerta é uma realização académica abaixo do 

esperado numa ou mais áreas académicas que é mantida apesar de elevado esforço e 

apoio. 

Em suma, o conceito de DAE em Portugal, tal como noutros países, é polémico 

e polissémico como resultado das diferentes perspetiva de análise da problemática 

(Berninger, Richards, & Abbott, 2015; Cruz, 2009; Fonseca, 2008; Moreno, 2012). 
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Muitos profissionais de áreas distintas como a medicina, a psicologia e a 

educação têm sido inquietados pela definição e compreensão desta problemática, fruto 

da controversas e complexas subjacente à mesma (Cortiella & Horowitz, 2014). 

Segundo Martins (2006) o conceito inerente ao termo Dificuldades de Aprendizagem 

(DA), termo adotado inicialmente pela comunidade científica e que viria a ser 

substituído por DAE, não é compreendido de modo idêntico por todos os que o utilizam 

e apesar de procurar especificar com mais rigor a problemática do individuo. Estes 

constituem um grupo de difícil definição e classificação, pois têm algumas 

características genéricas que os caracterizam (Cruz, 2009). Paralelamente, Fonseca 

(2008, p. 96) considerou que “a falta de uma teoria sólida e de uma taxonomia 

pormenorizada e compreensível é, assim, uma das razões que explicam a ambiguidade e 

a legitimidade [desta problemática] ”. 

A definição de DAE sofreu alterações ao longo do tempo desde a primeira 

definição de Kirk (1962) até à definição do DSM-5 (APA, 2014) passando pela 

definição de Correia (2005). Contudo, no sentido de contextualizar a problemática da 

definição das DAE apresentar-se-á apenas alguma das definições mais relevantes para 

esta temática. Para mais informações sobre o percurso histórico das DAE sugere-se a 

consulta de Cruz (2009); Martins (2006). 

Tipos de Dificuldades de Aprendizagem Específicas centradas na escrita 

De entre as DAE, destacam-se aquelas que podem levar a problemas ao nível da 

escrita de textos, de forma direta, a disortografia e a disgrafia. Nesta mesma definição 

são explícitos alguns dos tipos de DAE mais frequentes e as suas caraterísticas: 

Disgrafia integra problemas ao nível da motricidade/grafia; Disortografia integra 

problemas centrados na escrita e caracteriza-se por dificuldades ao nível da precisão 

gramatical e de pontuação, da precisão ortográfica e ainda da clareza e organização da 

expressão escrita (APA, 2014). 

De acordo com vários autores (APA, 2014; Barbeiro, 2007; Cruz, 2009; Todd 

Richards et al., 2016; Shaywitz, 2008; Swanson, Harris, & Graham, 2003) apresenta as 

seguintes caraterísticas cada uma destas problemáticas: 
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Disortografia 

Em termos gerais: 

- Dificuldades na clareza e organização da expressão escrita; 

- Dificuldades ao nível da precisão ortográfica (não conseguem, 

por vezes, distinguir homónimos ou reconhecer que escreveram 

uma palavra incorretamente); 

- Dificuldades precisão gramatical e da pontuação (ex.: escrita de 

letras maiúsculas). 

Em termos específicos pode apresentar: 

- Reduzida consciência ou memória de estruturas de linguagem e 

letras em palavras; 

- Erros ortográficos arbitrários, tais como adição, omissão e /ou 

substituição de letras em palavras; 

- Inversão de vogais e/ou sílabas; 

- Expressão escrita lenta, hesitante ou pobre; 

- Erros de conjugação e gramática; 

- Mal-entendido a correspondência entre sons e letras. 

Disgrafia 

Em termos gerais: 

- Resulta em dificuldades ao nível da coordenação motora, que 

prejudicam a caligrafia e a ortografia (não conseguem, por vezes, 

distinguir homónimos ou reconhecer que escreveram uma palavra 

incorretamente); 

- Estes problemas podem prejudicar os julgamentos dos leitores 

sobre as ideias em um texto e comprometer outros processos de 

escrita, como planeamento e organização de ideias. 

Em termos específicos pode apresentar: 

- Escrita distorcida; 

- Escrita inconsistente e às vezes ilegível (ex.: mistura de 

impressão e cursiva, maiúsculas e minúsculas, tamanhos 

irregulares, formas ou inclinação de letras); 
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- Posicionamento inconsistente na página relativamente às 

linhas e margens; 

- Palavras ou letras inacabadas, palavras omitidas e muitos 

erros ortográficos; 

- Dificuldade motora fina (ex.: incapacidade de reproduzir 

letras ou lembrar padrões motores); 

- Velocidade inconsistente na escrita (ex.: extremamente 

trabalhosa ou rápida); 

- Desfasamento entre as competências linguísticas e de 

escrita; 

- Dor ou espasmos musculares enquanto escreve; 

- Falar consigo mesmo enquanto escreve, ou observar 

cuidadosamente a mão ao escrever; 

- Recusa, relutância ou stress extremo quando solicitado a 

concluir uma tarefa escrita. 

Os alunos com DAE podem manifestar dificuldades na linguagem falada, 

nomeadamente na linguagem recetiva, na linguagem expressiva, na fonologia, na 

sintaxe, na morfologia, na semântica, na pragmática e na consciência metalinguística; 

podem exibir dificuldades na leitura, nomeadamente com problemas na fonologia, na 

descodificação, na fluência e na compreensão; podem apresentar dificuldades na escrita, 

mais especificamente na estrutura da letra, na fluência da escrita e em erros em soletrar; 

e, ainda, dificuldades na matemática, nomeadamente com problemas no 

desenvolvimento cognitivo e no desempenho na aritmética (Bos & Vaughn, 2002; 

Hallahan et al., 2005). 

Também podem aparecer problemas no processamento auditivo, ou seja, 

distúrbios que afetam a maneira como o cérebro processa ou interpreta o que ouve, 

mesmo que o aluno possa ter uma audição adequada (ex.: ouvir, particularmente quando 

há ruído de fundo ou quando a atenção está dividida; processamento de informações se 

o falante estiver falando rapidamente; compreender o que é dito; recordar o que ouviram 

ou seguir uma sequência de direções; reconhecer e interpretar sons distintos ou atribuir 

significado a sons em palavras; usar fonemas incorretamente ao falar; aplicação de 

fonética, codificação (ortografia) e descodificação (sondagem) de palavras ou ainda na 

compreensão de leitura, vocabulário e alfabetização básica). 
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Assim como no processamento visual, ou seja, dificuldade em entender o que é 

visto, mesmo que a visão esteja intacta (ex.: recordação e utilização de informação 

visual; lembrar a ordem ou o significado de símbolos, palavras ou imagens; diferenciar 

cores, letras ou números semelhantes; reconhecer objetos ou partes de um objeto; anotar 

e comparar características de diferentes itens; distinguir uma determinada forma do seu 

fundo e/ou compreender como os objetos estão posicionados uns em relação aos outros; 

perceber distâncias, profundidade ou movimento; identificar com precisão informações 

de livros, quadros, gráficos, mapas; organizar informações de diferentes fontes num 

documento coeso ou resolver problemas de matemática; escrever dentro de margens ou 

em linhas ou alinhar números em problemas de matemática; realizar tarefas finas do 

motor, como escrever ou copiar ou ainda realizar a leitura com velocidade e precisão. 

De igual modo podem existir transtornos de integração sensorial associados à 

capacidade de integrar informações dos sistemas sensoriais do corpo (ex.: visual, 

auditiva, olfativa, paladar ou tátil) ou a desordens organizacionais, ou seja, dificuldades 

em lidar com muito estímulos ou informações ao mesmo tempo, pensando de forma 

ordenada e lógica, distinguindo direção ou materiais de organização e tempo. 

Características comuns entre PE e DAE na escrita 

De acordo com vários autores um indivíduo com DAE pode apresentar 

caraterísticas diferentes dos seus pares, que não apresentam esta problemática (Englert, 

Raphael, Anderson, Anthony, & Stevens, 1991; Gillespie & Graham, 2014a; Graham, 

2006b; Graham, Berninger, Abbott, & Whitaker, 1997; Graham, Collins, et al., 2015; 

Graham & Hall, 2016; Graham & Harris, 2005; Graham & Harris, 2009; Graham et al., 

2015; Hale, Fuchs, Berninger, & O'Malley May, 2011; Harris, Graham, & Mason, 2003; 

Harris & Graham, 2013; Harris, Graham, & Mason, 2003; Harris et al., 2008; Mason et 

al., 2011; Schwartz & MacArthur, 1990; Wagner et al., 2011) , como: 

- Reduzido conhecimento e pensamento estratégico relativamente ao processo 

de escrita; 

- Problemas a gerar e selecionar e rever conteúdos (ex.: número de ideias 

reduzido); 

- Não planificam ou planificam de forma elementar; 

- Apresentam dificuldades ao nível do planeamento e organização de ideias ou 

da escrita no texto; 
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- Dedicam pouco tempo ao processo de escrita; 

- Problemas ao nível da organização e estruturação do texto (ex.: menos 

coerentes); 

- Défices ao nível na caligrafia, ortografia, gramática e pontuação (ex.: maior 

frequência de erros, menor fluência de escrita e possíveis problemas ao nível 

da compreensão da caligrafia); 

- Vocabulário elementar e reduzido; 

- Problemas ao nível da qualidade de revisão; 

- Textos menos extensos e legíveis; 

- Escrita é menos polida, consistente e eficaz;  

- Centram-se nos aspetos mecânicos da escrita em vez do conteúdo; 

- Atitudes negativas face à escrita (menor motivação, envolvimento e 

persistência nas tarefas de escrita); 

- Sobrevalorizam o seu desempenho na escrita ou apresentar perceções 

distorcidas; 

- Problemas na definição de objetivos e automonitorização do desempenho. 

Também os alunos com problemas de escrita podem evidenciam problemas ao 

nível da linguagem, gramática, transcrição e desenvolver atitudes ansiosas face a tarefas 

de escrita, o que influencia o processo de composição dos textos (Harris & Graham, 

2013; MacArthur et al., 2016): 

- Extensão reduzida; 

- Desestruturação dos textos; 

- Linguagem Simples; 

- Falhas gramaticais ou ortográficas; 

- Dificuldades na transcrição no processo de escrita; 

- Podem evidenciar ansiedade face a tarefas de escrita. 

Em termos gerais podemos afirmar que os alunos com DAE e problemas de 

aprendizagem na escrita apresentam caraterísticas muito semelhantes. Contudo, a 

persistência de problemas relativos à escrita após a utilização de estratégias validadas 

cientificamente pode indicar que se tratar de uma alteração neurológica permanente e 

não de uma problema temporário, fruto de condições ambientais e individuais 

específicas. Esta questão reside como um ponto fundamental na identificação das DAE, 

especialmente num contexto em que não existe o acesso a ressonâncias magnéticas 
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funcionais (fMRI) de modo a verificar a atividade cerebral na realização de atividades 

de escrita e confirmar de forma objetiva a presença de DAE (Richards et al., 2006; 

Richards & Berninger, 2008; Richards, Berninger, & Fayol, 2009; Richards, Berninger, 

Stock, et al., 2009; Scruggs & Mastropieri, 2002). 

Diversos autores destacam o impacto que os problemas e dificuldades na escrita 

podem ter no indivíduo, em termos funcionais, quer enquanto barreira na vida 

académica – ex.: realizações académicas baixas, taxa elevada de abandono escolar e 

taxa mais baixa de frequência no ensino superior (APA, 2014; Bruning & Horn, 2000; 

Cruz, 2007; Graham 2006; Graham, 2006b; Harris & Graham, 2013; Harris et al., 

2008), como na vida social, cívica e profissional – ex.: taxa mais alta de desemprego ou 

subemprego e salários mais baixos, bem como nas atividades de escrita – ex.: emailing, 

texting, blogging (APA, 2014; Graham & Harris, 2013; Graham & Perin, 2007; Harris 

& Graham, 2013; Little et al., 2010; Mason & Graham, 2008; Mason et al., 2011). 

Especialmente se o sistema de ensino e os professores não ajudarem na aprendizagem 

de estratégias de escrita no sentido de superar os seus problemas e se as experiências de 

fracasso forem mantidas (Cruz, 2009; Graham & Harris, 2011; Harris & Graham, 

2013). 

Deste modo, o papel do professor na identificação, acompanhamento e avaliação 

do desempenho do aluno consiste num aspeto fundamental, especialmente ao nível da 

promoção de experiências de sucesso para o desenvolvimento de padrões de 

comportamento positivos face à escrita e consequente melhoria ao nível da motivação, 

empenho, atenção e/ou mobilização de competências. Esperar para mais tarde resolver 

alguns problemas de literacia já evidentes no primeiro ciclo é considerada à luz da 

investigação uma estratégia desadequada por Slavin, Karweit, e Madden (1989) e 

referido em Lane, Graham, Harris, e Weisenbach (2006). 

Para facilitar a construção de respostas pedagógicas adequadas a cada aluno, o 

Modelo de Resposta à Intervenção1 (RI) é um modelo de prevenção do desenvolvimento 

de problemas de comportamento e de aprendizagem. Apresenta uma abordagem 

baseada em vários níveis com evidências teóricas e científicas que o integram nas PBE 

(Fuchs & Fuchs, 2006). Integra uma avaliação formativa de associação entre um 

conjunto de etapas de identificação, análise e observação e avaliação das caraterísticas e 

necessidades dos alunos que permite a tomada de decisão face à identificação e apoio 

                                                      
1 Traduzido livre do termo “response-to-intervention” pela autora desta tese. 
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precoce de alunos com NEE, sempre baseada nos progressos na aprendizagem medidos 

com base no currículo local (Fuchs & Fuchs, 2006; Fuchs, Moch, Morgan, & Young, 

2003; Johnson, Mellard, Fuchs, & Mcknight, 2006; Kavale, Holdnack, & Mostert, 

2005; NJCLD, 2005; Troia, 2014; Vaughn & Fuchs, 2003) inclusive, se for caso disso, 

o benefício do apoio por parte da equipa de educação especial. 

Este processo é iniciado no nível 1 e ocorre através da instrução com todos os 

alunos na sala de aula que beneficiam de instrução de elevada qualidade usando práticas 

baseadas em evidências. Posteriormente são verificados os níveis de crescimento das 

aprendizagens dos alunos e os alunos que não progrediram adequadamente passam para 

o nível 2 onde usufruem de intervenções adicionais e mais intensivas para o reforço de 

competências durante um período de tempo definido, tendo em conta das caraterísticas e 

necessidades destes alunos ou instruções padronizadas, que ocorre normalmente em 

pequeno grupo (Fuchs et al., 2003; McKeown et al., 2016). Por fim, os alunos que não 

progrediram nos níveis 1 e 2 são encaminhados para os serviços de educação especial 

para que sejam avaliados e acompanhados pelas equipas multidisciplinares (Douglas 

Fuchs, Mock, Morgan, & Young, 2003). 

Resulta num modelo que envolve diversas componentes como a tomada de 

decisão baseada em dados, o currículo que serve como base para avaliar a progressão do 

aluno, a instrução adequada, as avaliações e a liderança (Cortiella & Horowitz, 2014). 

Importante, por isso, que os professores conheçam esta problemática, 

compreendendo as suas causas e características (Correia, 2008; Martins, 2006) no 

sentido de utilizar pedagogia adequada. Contudo, sabe-se que apesar dos esforços dos 

professores os alunos com DAE não suprimem as suas dificuldades mas desenvolvem 

estratégias que permitem compensar das consequências das alterações neurológicas. 

Também a promoção de tempos dedicados especificamente à prática da escrita 

no contexto de sala constitui um aspeto pertinente que poderá contribuir para a melhoria 

do desempenho e conhecimento dos alunos sobre o processo de escrita, apesar de 

sabermos que normalmente é dedicado pouco tempo a esta atividade (Applebee & 

Langer, 2011; Gilbert & Graham, 2010; Graham & Hall, 2016; Graham, Harris, 

Bartlett, Popadopoulou, & Santoro, 2016; Graham, Debra McKeown, et al., 2012b). 

Ainda nesta linha de ideias Graham (2006b) destacou a evidência experimental de que o 

ensino explícito e apoiado pelo professor ao nível dos conhecimentos, competência e 

estratégias de escrita permite aos alunos tornarem-se melhores escritores. Por sua vez, 

Boekaerts e Corno (2005) defendem a importância do desenvolvimento de 



Enquadramento Teórico 

76 
 

competências metacognitivas no sentido do professor apoiar efetivamente os alunos 

com DAE e problemas na escrita.  

Importância das perceções na escrita 

A perceção do aluno relativamente ao valor ou utilidade que atribui a uma 

determinada atividade (ex.: aprendizagem) afeta o seu comportamento, nomeadamente 

o interesse e envolvimento na tarefa, o que condicionará o seu desempenho (Wigfield & 

Eccles, 2002). Especialmente porque, e de acordo com Bandura, Barbaranelli, Caprara, 

e Pastorelli (1996),“entre os mecanismos da agência pessoal, nenhum é mais central do 

que as crenças das pessoas nas suas capacidades para exercerem controlo sobre os seus 

níveis de funcionamento ou sobre aspetos ambientais” (p.1026). 

Em termos pedagógicos, as perceções dos alunos relativas ao seu conhecimento 

e competências de escrita são particularmente importantes no sentido permitirem 

adequar as práticas às caraterísticas e necessidades dos alunos promovendo a melhoria 

do desempenho de escrita dado que “students who believe that their writing skills, 

knowledge, and performance will improve with persistent effort are more motivated to 

perform well and are more willing to seek help when they need it.” (Vue et al., 2015, p. 

3) e que “the road to competence depends on the context in which writing takes place 

and changes in students’ writing skills, strategies, knowledge, and motivation over 

time” (Graham, 2006, p. 202). 

Importa referir que de acordo com Harris et al. (2012) aspetos como a 

autoeficácia, as atitudes e a motivação são considerados objetivos para a instrução e sua 

diferenciação, de acordo com as caraterísticas e necessidades de escrita dos alunos. 

Conhecimento do processo de escrita 

O conhecimento dos alunos sobre o processo de escrita assume-se como um 

aspeto fundamental para que consigam compreender e utilizar os diferentes 

componentes do processo de escrita ou estratégias eficazes durante todo o processo e 

que se traduzirá na construção e atribuição de uma mensagem clara transmitida ao leitor 

sobre a forma de texto. 

Escrever implica por isso mobilizar de estratégia e os conhecimentos de escrita, 

como por exemplo: conhecimento sobre o tópico da escrita, sobre géneros textuais ou 
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público-alvo, uso de vocabulário adequado (Graham, Harris, et al., 2015b). Assim como 

recorrer a várias capacidades (ex.: manuscrever/digitar; aplicar regras ortográficas e de 

sintaxe da língua) para cumprir os objetivos propostos (Graham et al., 2016). 

Nesse sentido, Graham, McKeown, et al. (2012b) e Graham, Harris, et al. 

(2015b) identificaram um conjunto de processo que ajudam a desenvolver o 

conhecimento sobre o processo de escrita dos alunos, nomeadamente: a oportunidade de 

realizar atividades de escrita diversificada; a escrita para uma audiência real; a 

construção de rotinas de utilização do processo de escrita (ex.: planificação, elaboração 

e revisão); responsabilização pessoal sobre os projetos de escrita; promoção da 

interação com os pares; criação de ambientes de apoio à escrita; promoção de processos 

de autorreflexão e avaliação; e fornecer uma instrução e assistência individual 

personalizada, de forma sistemática (ex.: feedback, mini-sessões). 

Também Dias (2004) verificou, num estudo desenvolvido em escolas 

portuguesas do 1.º CEB com intervenções ao nível do desenvolvimento do 

conhecimento estratégico junto de alunos e professores, que a aprendizagem de 

conhecimentos estratégicos permitiu uma maior autonomia, modelagem e um aumenta 

da capacidade reflexiva dos alunos. 

Contudo, apesar de compreendermos a possível influencia do conhecimento de 

escrita na composição de textos dado que dificilmente será possível obter o sucesso 

numa atividade sobre a qual pouco conhecemos. Graham, Hebert, Sandbank e Harris 

(2016) referem um estudo de Saddler e Graham (2007) onde descobriram que o 

conhecimento geral das crianças sobre a escrita não afetou significativamente ao seu 

desempenho nesta atividade. Dados que evidenciam a necessidade de explorar melhor a 

relação entre os conhecimentos do processo de escrita e o desempenho dos alunos, de 

modo a tornar possível o ajuste das práticas pedagógicas na escrita que potenciam o 

desempenho dos alunos. 

Atitudes de escrita 

A influência da afetividade face à escrita no desempenho tem sido estudo e 

verificou-se que as atitudes positivas relativamente à escrita estão relacionadas com um 

maior empenho, envolvimento e esforço durante o processo de escrita (Barbeiro, 2011; 

Barbeiro, 2012; Barré-De Miniac, 2001; Chartrand & Prince, 2009; Graham, Berninger, 

et al., 2007; Kear, Coffman, McKenna, & Ambrosio, 2000). Ainda que as perceções do 
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sujeito face à tarefa influenciem de forma significativa o modo como esta é 

percecionada, como referiu Barbeiro (2012, p. 33) “a dimensão processual e social 

originam ou alimentam as emoções vividas pelo sujeito”. 

Por sua vez, Scherer (2005) definiu o conceito de preferências como juízos 

avaliativos relativamente estáveis que se manifestam por gostar ou não gostar de um 

estímulo ou por preferir um em relação a outro e atitudes como as crenças e 

predisposições relativamente duradouras em relação a objetos e pessoas específicas. 

Neste campo a escrita normalmente não assume uma posição de preferência positivas 

quando comparado com a leitura, quer junto de alunos e professores. 

Os alunos com melhores competências numa atividade manifestam emoções 

mais positivas (ex.: aventura, simpatia, excitação, felicidade, inspiração, interesse, 

alívio, satisfação, surpresa) e uma menor frequência de emoções negativas-passivas 

(ex.: vergonha, aborrecimento, confusão, depressão, solidão, timidez) que os seus 

colegas com um menor nível de competências (Brand, 1990). 

No domínio das atitudes, destacasse o papel dos aspetos motivacionais que 

envolvem a capacidade dos sujeitos estabelecerem os objetivos, construírem atribuições 

positivas sobre a tarefa e serem capaz de permanecer empenhado na tarefa, o que 

influenciará o seu desempenho e consequentemente as perceções de auto-eficácia para a 

tarefa em causa (Boekaerts & Corno, 2005; Rosário, Costa, Núñez, & González-Pienda, 

2009; Zimmerman & Schunk, 2008). 

Motivação 

A motivação é um dos processos mais debatidos pela investigação onde se 

apresenta controvérsia quanto à melhor forma de promover a motivação para a escrita 

(Graham & Weiner, 2012; Veiga Simão, Duarte, 2008; Zimmerman, 2000). 

Esta apresenta-se como aspeto fundamental para a aprendizagem da escrita 

porque “writing is a complex and demanding task that presents motivational challenges 

even for proficient writers” (MacArthur et al., 2016, p. 31). É ainda um elemento 

fundamental em vários modelos de escrita de textos, bem como em modelos de 

intervenção (ex.: SRSD ou SRL) (Schunk & Zimmerman, 2007). 

Segundo Graham et al. (2016, p. 5) “good writing also requires engagement and 

persistence, and it is shaped by the writer’s motivational state, as attributes such as 

efficacy, anxiety, and attitudes can enhance or how and what is created”. Também Hidi 
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e Boscolo (2006) e Zimmerman e Bandura (1994) reconheceram a importância da 

motivação para a aprendizagem de competências de escrita. Sabe-se que o nível de 

motivação influencia o nível o desempenho e aprendizagem dado que o modo como os 

alunos se posicionam influência as suas decisões e disponibilidade para aprender 

(Ericsson, 2002; Kozlowski & Bradford, 2006). 

A investigação tem demonstrado que a motivação é influenciada por aspetos 

intrínsecos ao sujeito escritor (ex.: predisposição para atividades de escrita; capacidade 

de definir objetivos, atitudes e crenças, perceção de autoeficácia, capacidade para 

direcionar as suas ações e pensamentos) (Graham, 2006b; Harris & Graham, 1996a; 

Harris & Graham, 2013; Hayes, 1996b). Paralelamente outros estudos destacaram a 

existência de uma relação entre o desempenho na escrita e a motivação (Bruning & 

Horn, 2000; Graham & Harris, 2013; Hidi & Boscolo, 2006; Pajares & Valiante, 2006; 

Troia, Shankland, & Wolbers, 2012). 

Nesse sentido, parece fazer sentido preparar e dotar os escritores para serem 

capazes de gerir atitudes, emoções e comportamentos durante o processo de escrita. 

A principal atitude negativa identificada pelos alunos com DAE e problemas na 

escrita é uma reduzida motivação, que se acentua com a perceção da baixa realização 

nesta atividade (McKeown et al., 2016). Assim, de acordo com Graham e Perin (2007) 

identificar este aspeto assume-se como essencial para a delimitação de estratégias 

pedagógicas. 

Neste contexto um estudo de Burnett, Dickinson, Myers, e Merchant (2006), que 

seguiu o propósito da escrita significativa para comunicação, e que rompeu com as 

práticas convencionais em sala de aula, verificou um alto nível de motivação em 

explorar o potencial do meio e desenvolver as suas capacidades de uso da língua. 

Segundo Bruning e Horn (2000) procurou compreender o desenvolvimento da 

motivação para a escrita e definiu quatro conjuntos de condições-chave: 1) as crenças 

individuais funcionais sobre a escrita; 2) o envolvimento numa tarefa de escrita 

autêntica; 3) o contexto favorável à escrita e 4) a criação de um ambiente emocional 

positivo. 

Vários investigadores têm reforçado a necessidade de práticas de escrita reais e 

divulgadas com os pares e professores como agente facilitador do desenvolvimento da 

motivação (ex.: divulgação e/ou publicação) (Bruning & Horn, 2000; Graham, 2006b; 

Russell, 1997; Zimmerman & Kitsantas, 2007). 

Também MacArthur (2009) afirmou que “students who believe writing is a way 
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of expressing feelings and ideas and of learning new information are likely to be more 

engaged in writing tasks than others who believe writing is primarily a skill to be 

developed” (MacArthur et al., 2016, p. 33). 

Neste sentido, os mesmos autores reforçaram a necessidade de ser compreendida 

a utilidade da escrita como ferramenta intelectual e social, o desenvolvimento da 

confiança nas habilidades de escrita, o conhecimento dos objetivos e contextos de 

escrita, a promoção de uma escrita com sentido pessoal, um aumento progressivo e 

apoiado da complexidade da tarefa (com modelos de feedback) e ainda ajudar os alunos 

a lidar com sentimentos negativos e a promover experiências positivas de escrita. Por 

sua vez, também os professores são considerados como agentes cruciais no contexto de 

escrita.  

Autoeficácia 

Segundo Bandura (1986, p. 391) a autoeficácia é o julgamento individual das 

capacidades para se organizar e executar uma ação de forma a alcançar um determinado 

desempenho. Por sua vez, as crenças de autoconfiança referem-se à confiança de que 

poderá realizar com sucesso uma atividade específica (Bandura, 1986, 1997) que se 

pode assumir como preditor do comportamento dos sujeitos (Gaskill & Woolfolk, 

2002). 

As fases que envolvem a autorregulação cíclica foram definidas por Zimmerman 

(2000) e englobam três fases. A primeira fase prévia resulta do subprocesso de análise 

da tarefa (estabelecimento dos objetivos e planeamento estratégico) e das crenças 

automotivacionais (autoeficácia, expetativas dos resultados, interesses e valores, assim 

como a orientação dos objetivos). Na segunda fase, de controlo volitivo, envolve 

subprocessos de autocontrolo (autoinstrução, imagens, focalização da atenção e 

estratégias utilizadas na tarefa) e a auto observação (autoexperimentação e 

autorrecordação). Por fim, a fase de autorreflexão envolve o autojulgamento 

(autoavaliação e atribuições causais) e autorreação (autossatisfação do afeto). Assim, e 

de acordo com diversos autores, as crenças de autoeficácia resultam das realizações dos 

sujeitos, do despertar emocional e fisiológico, da observação de modelos e da 

repercussão verbal e social (Gaskill & Woolfolk, 2002; Pajares, Britner, & Valiante, 

2000; Schunk, 1994; Zimmerman & Ringle, 1981). 

Em termos globais os investigadores têm dividido a autoeficácia em três 
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categorias distintas nomeadamente: a ideação, que envolve processos cognitivos para 

gerar ideias e mobilizar conhecimentos semânticos e esquemáticos (Schraw, 2006); as 

convenções de escrita, que pretendem a articulação entre a forma e o conceito de 

transcrição utilizado no modelo de Flower e Hayes (1986) e se centram na utilização de 

ferramentas linguísticas para expressar as ideias (Hayes, 2012; Hayes & Flower, 1980); 

e autorregulação, que envolve processos de controlo dos comportamentos e decisões de 

escrita com recurso a processos de monitorização e avaliação (Zimmerman & Kitsantas, 

2007). 

A autoeficácia, relacionada com a crença do aluno, influencia a implementação 

de ações necessárias para alcançar o desempenho desejado (Schunk & Ertmer, 2000; 

Zimmerman, 2000) e influencia o modo como os alunos utilizam estratégias de 

aprendizagem (Pastorelli et al., 2001). Assim, pode ser influenciada pelo ambiente em 

que uma pessoa se insere (Schunk & Zimmerman, 2007) e influenciar as concepções 

dos alunos relativamente às suas competências, as escolhas das atividades, o esforço e 

persistência na tarefa, assim como o desenvolvimento de competências de escrita 

(Bandura, 1997; Faria & Simões, 2002; Pajares, 2003; Schunk, 2001). Por outras 

palavras os alunos que se sentem que são mais eficazes aprendem a mobilizar mais 

esforços e a persistir mais tempo na tarefa (Bandura & Cervone, 1983; Schunk, 1989). 

Segundo Bong (2006) níveis elevados de autoeficácia estão relacionados com 

avaliações positivas quanto à definição de objetivos, à aprendizagem de estratégias e à 

redução dos níveis de ansiedade. 

Um estudo de Bruning, Dempsey, Kauffman, McKim e Zumbrunn (2013) que 

procurou analisar as dimensões da autoeficácia na escrita (ideação, convenções e 

autorregulação) verificou que a ideação e a autorregulação estão mais relacionadas com 

o gosto pela escrita do que as convenções de escrita. No entanto McCarthy, Meier e 

Rinderer (1985) verificaram no seu estudo que a atenção dos escritores menos 

competentes está mais focada nos aspetos convencionais, como a escrita sem erros, e foi 

responsável por 10 - 15% da variância das pontuações obtidas na escrita. 

Segundo Schunk e Zimmerman (2007, p. 7) “self-efficacy and self-regulation 

are key processes that affect students’ learning and achievement”. Similarmente, 

MacArthur et al. (2016, p. 32) referiu que se constatou de forma consistente correlação 

entre a autoeficácia e o desempenho na escrita de alunos com competências de mestria. 

Contudo, Pajares e Cheong (2003) identificaram diferenças no desempenho obtido de 

acordo com o nível escolar (1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo ou secundário), o que também 
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foi reforçado por MacArthur et al. (2016) que encontrou correlações negativas entre a 

autoeficácia e a idade dos alunos. 

Schunk (2001) destacou que os resultados positivos e a autoeficácia permitem 

melhorar as representações dos alunos sobre o seu desempenho e ajuda-os a definir 

objetivos que pretendem atingir, reformando as crenças de autoconfiança da sua eficácia 

ao nível da escrita, tal como outras investigações (Elliot, 1999; Elliot, Gable, & Mapes, 

2006; Elliot & Thrash, 2001). De destacar que Pajares e Valiente (2001) definem 

crenças de autoeficácia como julgamentos acerca da capacidade de realizar tarefas ou 

ter sucesso nas atividades. 

Por oposição nos estudos de Shell, Murphy e Bruning (1989) os resultados 

indicaram que a perceção de autoeficácia não prediz o desempenho na escrita mas, 

quando analisadas as competências básicas, estas demonstraram-se preditores da 

qualidade, tal como tinha ocorrido noutro estudo (Pajares & Valiante, 2001). 

Quanto à relação entre a utilização de competências e estratégias de escrita e a 

autoeficácia Hidi e Boscolo (2006) verificam relações fortes. Similarmente outras 

investigações verificaram que a autoeficácia é fortalecida pela motivação (ex.: Schunk 

& Zimmerman, 2007). 

Com efeito, vários estudos verificaram que a autoeficácia, tal como a motivação, 

tendem a diminuir ao longo o percurso escolar dos alunos (Anderman, Maeher, & 

Midgley, 1999; Jacobs, Lanza, Osgood, Eccles, & Wigfield, 2002; Valle et al., 2008; 

Zimmerman & Bandura, 1994). Zimmerman e Bandura (1994) consideram que a 

avaliação da autoeficácia na escrita ao longo dos anos é um fator de extrema 

importância para a avaliação dos alunos. 

Processos de autorregulação na escrita 

A autorregulação refere-se ao processo em que indivíduo ativa e sustenta os seus 

conhecimentos, afetos e comportamentos, orientados de forma sistemáticas, para 

alcançar os objetivos estabelecidos (Rosario et al., 2009). Os aspetos cognitivos e 

metacognitivos da autorregulação desempenham um papel de extrema importância na 

aquisição de conhecimentos e no recurso a competências já adquiridas (Allal & Saada-

Robert, 1992). 

Por sua vez, o processo de escrita tende a se tornar progressivamente 

autorregulado, ao nível metacognitivo, motivacional e comportamental (Alexander, 
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1992, citado por Zimmerman e Kitsantas, 2002), de acordo com a melhoria das 

competências de escrita dos sujeitos uma vez que estes processos e estratégias 

desenvolvem-se mediante um processo de internalização e reconstrução das regulações 

socialmente mediadas (Vygotsky, 1978). 

Os escritores competentes são sensíveis à sua utilização efectiva de estratégias 

de autorregulação e são capazes de regular os processos de planificação, rascunho, 

revisão e edição do texto (Graham et al., 2016; Harris & Graham, 2016). Assim, Schunk 

e Zimmerman (2007) consideraram que a autorregulação e a presença de modelos 

ajudam a promover a leitura e a escrita e a aprendizagem de processos de 

autorregulação. Neste âmbito também Carvalho (1999, 2001) e Festas (2002) fazem 

referência a duas estratégias que se inserem na perspetiva de desenvolvimento de 

mecanismos de autorregulação, propostas por Bereiter e Scardmalia (1987): a 

concretização de objetivos e a facilitação processual. 

III) Os desafios da escrita na pedagogia 

Vários autores portugueses têm reconhecido a necessidade de mudanças 

pedagógicas especialmente por se reconhecer lacunas na escrita: quer por se tratar de 

uma área negligenciada nas escolas quando comparada com outras áreas como a leitura 

(Duarte, 2008; Pereira, 2000), quer relativamente à promoção das capacidades 

cognitivas dos alunos (Albuquerque, 2002). Inclusive, o Ministério da Educação e 

Ciência afirma mesmo que “a composição escrita deve ser uma das maiores 

preocupações do professor, não menor do que a compreensão em leitura: a escrita é hoje 

uma atividade e um modo de comunicação mais frequente do que era antes da 

generalização do uso da internet” (MEC, 2012, p. 15). Assim esta atividade necessita de 

ser encarada de uma nova forma, dado que o acesso à internet criou oportunidades e 

mudanças, com a informação não-verbal, as animações ou a escrita não linear 

(Edwards-Groves, 2011). 

De igual modo veio potenciar a partilha e avaliação crítica da informação, com a 

escrita para uma audiência real. Este facto pode ser constituir uma motivação para os 

alunos, que podem colaborar entre si. Pelo que, a escrita assume-se cada vez mais como 

uma atividade mais complexa dada a presença ubíqua das TIC (em qualquer lado e em 

qualquer lugar) – com escrita ubíqua – e as alterações que provocou no processo de 

escrita através da escrita multimodal (Baptista et al., 2011; Graham & Hall, 2016). 
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A escrita é agora entendida como uma competência mais ampla, que engloba 

não só o formato da escrita, (analógico e digital), bem diferentes formas específicas que 

pretendem melhorar a escrita (ex.: ícones, símbolos, imagens, vídeo ou som). A escrita 

linear e não-linear misturam-se em diferentes contextos e cada vez mais as 

representações visuais de ideias ganham espaço. Assim, num contexto em que o 

processo de escrever se assume como um ato de comunicação em constante mutação, a 

utilização das TIC implica o uso de ferramenta tecnológicas mas principalmente a 

alteração da forma como entendemos o processo de escrita e de aprendizagem, em 

geral. 

As tecnologias como prática social, cada vez mais visíveis e acessíveis para as 

crianças, acarretaram mudanças na natureza da escrita que necessitam de ser integradas 

na pedagogia (Downes, 2002; Edwards-Groves, 2011; McClay, 2012; Zevenbergen & 

Logan., 2008). Nesse sentido Oakley (2008) advoga a necessidade da escrita 

multimodal em todas as turmas, uma vez que não se pode apenas limitar a uma escrita 

linear, que contempla símbolos alfanuméricos (Healy, 2008.), mas contempla 

características sobre o conhecimento e utilidade linguística, visual (ex.: imagens digitais 

e animações), espacial, gestual e áudio (Cope & Kalantzis, 2000). Esta exploração 

permite abordar o processo construtivo e dinâmico da escrita onde a escola possibilita 

oportunidades de aprendizagem adequadas a um novo contexto social. Insere-se numa 

perspetiva em que a literacia não se restringe ao texto verbal (oral ou escrito) mas numa 

associação entre formas textuais do média e hipermédia, que alargam as competências 

comunicacionais dos sujeitos envolvidos (Botelho, 2009). 

To write in today’s classrooms is to generate or construct 

dynamic and multimodal texts as representations of learning or as an 

artefact of creative composition...Creating meaningful text is now as 

much about design, production and presentation. Technology has the 

capacity to facilitate this dimension of text production and 

presentation. (Edwards-Groves, 2011, p. 51). 

Ainda nesta linha de pensamento e de acordo com Mayer (2001), e através dos 

seus estudos experimentais, verificou-se que os alunos aprendem melhor através das 

palavras e das imagens do que pelas palavras - princípio multimédia; aprendem melhor 

com palavras perto de imagens correspondentes - princípio da contiguidade espacial e 

aprender melhor quando palavras e imagens são apresentadas simultaneamente - 



Enquadramento Teórico 

85 
 

principio da continuidade temporal (Mayer, 2001). 

Assim, sistematiza-se as caraterísticas gerais dos textos lineares e multimodais 

na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Síntese das Caraterísticas dos Textos Lineares e Multimodais. 

Escrita Linear 
(Davies, 2006) 

Escrita Multimodal 
(Campbell & Ballast, 2011; Cope & kalantzis, 
2000) 

Unidimensional. Multidimensional. 

Estático. Dinâmico. 

Concebido por um sistema de símbolo 
estabelecido por regras de correspondência 
entre fonema - grafema. 

Centrado nos modos representação da língua 
(influenciado pelo contexto cultural, cognitivo 
e social). 

Orientado da esquerda para a direita e de cima 
para baixo. 

Design flexível que inclui: design disponível - 
recursos para a construção de significado; a 
designing - o trabalho de desempenho com os 
processos semióticos e o redesigned - que é o 
recurso que foi produzido e transformado a 
partir do designing. 

Textual. Aumento da multiplicidade e integração dos 
modos de construção de significados por 
diversos canais: textual, visual, auditivo, 
espacial, comportamental. 

Competências pré-definidas. Incentivo à diversidade linguística e cultural, 
influenciadas pela construção de significado 
com recurso às TIC, que se modificam 
rapidamente. 

Assim, a escola como uma instituição que visa preparar as crianças para a vida 

ativa necessita de assumir a sua função, integrando e incluindo o ensino da escrita em 

contextos tecnológicos, alterando as suas práticas conservadoras de escrita (Cutler & 

Graham, 2008; Gilbert & Graham, 2010) pela utilização de ferramentas de escrita do 

século XXI (Graham, Harris, et al., 2015b). 

Explorando não só os dispositivos tecnológicos como as habilidades e 

competências associadas à sua utilização (ex.: saber localizar, avaliar e selecionar ou 

sintetizar a informação relevante) (Leu, Kinzer, Coiro, & Cammack, 2004). A 

exploração efetivamente seu potencial permitirá preparar os alunos para o futuro da 

alfabetização e para o qual será importante que estes estejam preparados (Leu, 2002; 

Oakley, 2008; Richards & Lassonde, 2011). O ensino da escrita na sala de aula deve por 
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isso explorar aspetos como o design, apresentação e produtividade e que é apelidado 

como parte do processo de escrita multimodal (Edwards-Groves, 2011; Healy, 2008). 

Pelo exposto surge a necessidade de uma maior compreensão cultural e universal 

com um aumento da consciencialização dos professores para a utilização de textos 

lineares e multimodais nas escolas, dado que constituem parte de um processo de 

educação para as multiliteracias, que parece fazer sentido atendendo ao impacto que a 

internet e as TIC acarretam alterações na forma como pensamos a educação, 

especialmente porque hoje em dia existe um forte incentivo à individualização face ao 

trabalho em massas.  

O professor no ensino da escrita 

Ao professor, como agente importante na aprendizagem (Harris & Graham, 

2016; Mastropieri & Scruggs, 2002), cabe o papel de ajudar os seus alunos a 

escreverem de forma clara lógica e coerente sobre as suas ideias e os seus 

conhecimentos ou opiniões, ajudando-o a desenvolver enquanto aluno e também 

enquanto cidadão ativo (Graham & Perin, 2007). Segundo Graham e Perin (2007) o 

papel do professor no apoio à escrita dos alunos esgotar-se-á quando este for totalmente 

competente nos diferentes contextos, formatos e finalidades para escrever, assumindo 

uma postura flexível face à escrita. 

No entanto, de acordo com Graham e Harris (2013) os professores reportam: a) 

uma preparação inadequada para o ensino da escrita; b) baixos conhecimentos sobre aos 

diferentes géneros e tarefas de escrita; c) o uso pouco frequente de PBE; d) baixa 

adaptação das estratégias para alunos com dificuldades na escrita, dificuldades em 

responder às necessidades dos seus alunos na sala de aula e por fim e) afirmam não 

gostar de escrever ou de recorrer às estratégias de instrução. Note-se que alguns destes 

aspetos são igualmente referidos por outros autores (ex.: Applebee & Langer, 2011; 

Kiuhara, Graham, & Hawken, 2009). Como consequência, os conhecimentos, atitudes e 

perceções influenciam a prática profissional dos professores e, em parte, podem 

condicionar a motivação e envolvimento dos alunos nas tarefas de escrita. 

Também Marques (2015) verificou uma correlação positiva entre a preparação 

dos professores para o ensino da escrita e as suas práticas para a promoção da escrita 

autorregulada dos alunos. Outro dos resultados deste estudo refere que a maioria dos 

professores apresenta uma abordagem de ensino da escrita orientada para o processo, 
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contudo com práticas de autorregulação e ensino explícito pouco frequentes. Assim, é 

importante que os professores utilizem práticas autorreguladas com os seus alunos 

(Veiga Simão & Frison, 2013) e compreendam a influência de aspetos como a 

autoeficácia e a motivação, no sentido de adequarem as práticas de modo proficiente 

(Zimmerman & Risemberg, 1997; Graham, 2006). Assim, o professor assume 

igualmente um papel importante na exploração das potencialidades do erro na 

aprendizagem, dado que os textos produzidos em contexto escolar raramente são 

revistos pelos seus autores visto que, por um lado, estão demasiado absorvidos pelas 

atividades de produção (Albuquerque 2002; 2004) ou, por outro, nem sempre dominam 

os conhecimentos de “carácter retórico e de capacidade mental exigida pelas tarefas” de 

revisão (Carvalho, 2001, p. 76). Nesse sentido, Fragoso e Simão (2007) chamam a 

atenção para o facto de os professores deverem promover a correção do texto escrito, 

valorizando a possibilidade do aluno melhorar e alterar o conteúdo do mesmo, 

destacando assim o carácter recursivo da correção. 

Paralelamente, é preciso refletir sobre o facto da escola parecer contribuir para 

a deterioração das atitudes dos alunos para a escrita, que iniciam o seu percurso escolar 

com uma atitude positiva e tendem a desenvolver atitudes negativas face à escola ao 

longo do processo de ensino formal (Harris & Graham, 2013). Segundo Applebee, 

Langer & Mullis (1986) existe a necessidade de intensificar a alteração da forma como 

o contexto formal é compreendido, com a introdução de novas propostas relativas às 

práticas pedagógicas neste contexto. 

Assim, cabe aos professores o importante papel de apoiar os alunos, fornecendo 

estratégias e usando metodologias que promovam a autorregulação, e consequentemente 

que reduzam o impacto negativo de experiência de insucesso, a autoestima e a 

motivação dos alunos (Harris et al., 2008). De igual modo deve ser intensificada a 

utilização de PBE nas escolas (Harris & Graham, 2013). Ressalva-se, contudo, a 

importância dos professores compreenderem a influências das práticas políticas no seu 

exercício profissional (Berninger et al., 2015; Harris & Graham, 2016; Kennewell, 

Parkinson, & Tanner, 2000). 

Intervenções na escrita  

Segundo Graham e Perin (2007, p. 22) todos os alunos podem beneficiar de uma 

instrução de qualidade, ou seja, "excellent instruction in writing not only emphasizes 
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correctness of forms and conventions, but also instills in writers the command of a wide 

variety of forms, genres, styles, and tones, and the ability to adapt to different contexts 

and purposes”. 

No caso dos alunos com problemas na escrita, segundo Graham et al. (2016) 

existem evidências que podem beneficiar da escrita de outros (Graham, McKeown, 

Kiuhara, & Harris, 2012), ditando as suas composições (Gillespie & Graham, 2014a) ou 

compondo utilizando o processador de texto (Morphy & Graham, 2012). Também o 

processador de texto, segundo Graham, Harris et al. (2015b), apresentou um efeito 

positivo na escrita em 83% dos estudos analisados. 

Apresenta-se, de seguida, um conjunto de aspetos e atividades que devem 

integrar o processo de escrita dos alunos no sentido de contribuírem para a melhoria do 

conhecimento e competências sobre o processo de escrita e consequente melhoria do 

desempenho nas atividades de escrita: 

Atividades de pré-escrita – Este tipo de atividades revelam resultados positivos 

para a qualidade de escrita (Bereiter & Scardamalia, 1987; Graham, Harris, et al., 

2015b; Graham, MacArthur, & Fitzgerald, 2007a; Graham, McKeown, et al., 2012b; 

Graham & Perin, 2007; Hayes & Flower, 1986; Hetzroni & Shrieber, 2004; Li & 

Hamel, 2003; MacArthur et al., 2006; MacArthur, 2000b, 2009; Rogers & Graham, 

2008). 

Aprendizagens autênticas – Experiências autênticas de aprendizagem, onde os 

alunos aprendem o que precisam e desenvolvem as suas capacidades e competências 

num processo simultâneo ao longo do tempo (Graham, MacArthur, et al., 2007a; Harris 

& Graham, 2016; MacArthur et al., 2006). 

As competências e processos de escrita devem ser trabalhados em contexto e de 

modo a tornar as aprendizagens funcionais (McCurdy, Skinner, Watson, & Shriver, 

2008). Também Graham e Perin (2007) reforçaram a importância de utilizar estratégias 

de escrita autênticas para aprender conteúdos por criar oportunidades para os alunos 

expandirem os seus conhecimentos, quer ao nível dos processos de escrita (ex.: 

planificação, avaliação e revisão do texto) como quanto às competências básicas de 

escrita (ex.: vocabulário, gramática, ortografia, pontuação ou capacidades de 

argumentação). Similarmente, reforçam competências como: descrever, demonstrar, 

inferir e fornecer feedback positivo (Haring & Eaton, 1978; Howell, Morehead, & Fox, 

1993; Kame'enui & Simmons, 2000; McCurdy et al., 2008; Troia, 2014). 

Tempo diário dedicado à escrita – Os alunos precisam de tempo de instrução e 
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de prática para desenvolverem competências e aprenderem estratégias, de modo a se 

tornarem escritores confiantes e eficazes. De igual modo permitir que os professores 

identifiquem e planeiem intervenções ajustadas às dificuldades ou problemas 

apresentados pelos seus alunos (Graham, Bollinger, et al., 2012). Assim, Harris e 

Graham (2016) sugerem a promoção de práticas diárias de escrita. 

Ensino explícito e direto – De acordo com Harris e Graham (2013) o ensino 

explícito focado na instrução da escrita deve ser integrado de forma mais ampla em 

contextos de literacia. Nesse sentido, alguns investigadores constataram um impacto 

positivo deste ensino em todos os estudos analisados (Graham, McKeown, et al., 2012b; 

Graham & Perin, 2007) e em parte dos itens da instrução autorregulada (Graham, 

Bollinger, et al., 2012; Graham, MacArthur, et al., 2007a; Graham, McKeown, et al., 

2012b; Harris & Graham, 2016; MacArthur et al., 2006; Pritchard & Honeycutt, 2006). 

Assim, um aspetos que facilita a aprendizagem e utilização de estratégias de escrita é o 

ensino explícito e direto através de uma libertação gradual da responsabilidade do 

professor para o aluno (Graham, Bollinger, et al., 2012). 

Modelagem – A modelagem refere-se ao processo em que os observadores 

delineiam os seus pensamentos, crenças e comportamentos tendo por base a observação 

de um ou mais modelos (Schunk, 1987). Nesse sentido é reconhecida a importância dos 

modelos de aprendizagem de escrita, sejam adultos ou pares (Bandura, 1986; Graham, 

Harris, et al., 2015b; Graham, MacArthur, et al., 2007a; Graham & Perin, 2007; Graham 

& Perin, 2007; MacArthur et al., 2006; Pressley, Gaskins, Solic, & Collins, 2006). A 

falta desta referência poderá limitar: o nível de aquisição de competências básicas de 

escrita, a capacidade de autorregulação, a manutenção da motivação e o domínio de 

estratégias de escrita, uma vez que só os alunos excecionais as conseguem automatizar 

sem o recurso aos modelos (Rosenthal & Zimmerman, 1978; Schunk & Zimmerman, 

2007). 

Feedback – É extremamente importante para escritores com dificuldades e deve 

ser utilizada de forma intencional e orientada, quer por professores ou pelos alunos 

(Troia, 2006). Este permite direcionar os objetivos de aprendizagem dos alunos (Hattie 

& Timperley, 2007), especialmente para a identificação dos pontos fortes e fracos, para 

promover a melhoria da qualidade de escrita (Graham, Hebert, & Harris, 2015; Troia, 

2006). Embora seja importante o feedback imediato dos pares quanto aos processos de 

revisão, este requer uma formação adequada no sentido de garantir a qualidade das 

indicações apresentadas durante o processo de revisão são profícuas para o processo de 
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composição do texto (MacArthur, 2012, 2015), quer ao nível da melhoria da qualidade 

do texto como na oportunidade de desenvolver a prática e aprendizagem sobre o 

processo de escrita (Beach & Friedrich, 2006). 

Apoio e revisão de pares – De acordo com as teorias sociocognitivas, grande 

parte das competências humanas é adquirido inicialmente em contexto social, com os 

pares e os adultos (Shunk e Zimmerman, 1997, citado por Zimmerman e Kitsantas, 

2002). Também as teorias socioculturais defendem que a compreensão da literacia é 

moldada pelos contextos sociais (Barton & Hamilton, 2000; Fitch, & Bass, 2001; 

Dyson, 2003; Street, 1995; Wells, 1999). Portanto, as crianças aprendem o papel da 

alfabetização através da participação no quotidiano e dos ritmos diários em casa, na 

escola e na comunidade. Assim, os alunos podem trabalhar com os pares, auxiliando-se 

mutuamente no processo de revisão, modelados e orientados pelos professores (ex.: 

fornece critérios de avaliação para as revisões e permite a introdução de novos critérios) 

o que permite que os alunos reflitam e desenvolvam, em simultâneo, o seu processo de 

escrita (MacArthur, 2009). 

Vários autores defendem o apoio dos pares no processo de escrita em sala de 

aula por considerarem benéfica a observação da escrita de outros (Graham et al., 2016; 

Graham, MacArthur, et al., 2007a; Graham, McKeown, et al., 2012b; MacArthur et al., 

2006). Paralelamente, vários estudos tem confirmado o apoio de pares como estratégia 

benéfica para o processo de escrita dos alunos (Graham, McKeown, et al., 2012b; 

Graham & Perin, 2007; Troia, 2014), assim como as práticas colaborativas de escrita 

(ex.: Graham,  Harris, et al., 2015b). 

Partilhas da escrita – Exemplos de atividades de partilha da escrita são quando 

os alunos leem, apresentam ou constroem colaborativamente textos, como no caso das 

comunidades de escrita. Consistem em estratégias reconhecidas como positivas para o 

desenvolvimento de competência de escrita (Bangert-Drowns et al., 2004; Graham & 

Hall, 2016; Graham & Hebert, 2011; Graham, MacArthur, et al., 2007a; Harris & 

Graham, 2016; MacArthur et al., 2006). 

Promoção da autorregulação e metacognição na escrita – A metacognição 

refere-se ao conhecimento e regulação dos processos cognitivos envolvidos na escrita 

(Falvell, 1976), enquanto a autorregulação diz respeito à capacidade que os indivíduos 

têm para controlar os seus comportamentos e decisões de escrita, através de processos 

de automonitorização e autoavaliação (Zimmerman & Kitsantas, 2007). Pelo exposto 

alguns investigadores consideram estas competências essenciais para o 
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desenvolvimento eficaz do processo de escrita (Carvalho, 1999, 2001; Falvell, 1976; 

Festas, 2002; Graham, 2006b; Graham & Harris, 2016; Graham, MacArthur, et al., 

2007a; Harris & Graham, 2016; Harris, Graham, Brindle, & Sandmel, 2009; Harris et 

al., 2008; MacArthur et al., 2006; McKeown et al., 2016; Pajares et al., 2000; Rosario et 

al., 2009; Schunk & Zimmerman, 2007; Troia, 2014; Zimmerman & Kitsantas, 2002; 

Zimmerman & Risemberg, 1997; Zimmerman, 2000). 

Promoção da independência – É fundamental promover nos alunos a utilização 

de estratégias de forma progressivamente independente no sentido de melhorarem as 

suas capacidades de escrita (Graham, Bollinger, et al., 2012; Graham, McKeown, et al., 

2012b; Graham & Perin, 2007; Rogers & Graham, 2008). 

Reforço da relação entre a leitura e escrita – A leitura pode ajudar os alunos 

com DAE no processo de escrita, assim como a escrita sobre um tema lido pode facilitar 

a compreensão da mensagem pelo leitor (Bangert-Drowns et al., 2004; Graham & 

Hebert, 2011; Harris & Graham, 2016; MEC, 2012). 

Estrutura e organização do texto – A forma de organização dos textos, e das 

partes que o constituem, assim como as opções de escrita (ex.: vocabulário escolhido 

para expor as ideias, criatividade), assumem-se como importantes fatores para o sucesso 

da escrita dos alunos (Graham et al., 2012; Graham & Perin, 2007; Graham & Perin, 

2007; Olinghouse & Wilson, 2013; Troia, 2014). 

Instrução ao nível da escrita compreensiva – Neste sentido Wells (1986) 

reforçou a importância da conversa e discussão com a criança sobre diferentes assuntos 

antes de iniciar o processo de escrita uma vez que facilita a construção de novas ideias. 

Igualmente foram referidos outros aspetos facilitadores da escrita, relacionados com a 

instrução ao nível da escrita compreensiva, como: o ensino e prática com tipologias 

textuais distintas e suas estruturas (Graham, McKeown, et al., 2012b; Graham & Perin, 

2007), o uso de imagens e da criatividade na escrita (Graham, McKeown, Kiuhara, & 

Harris, 2012a; Graham, McKeown, et al., 2012b)  e ainda a avaliação da escrita no 

sentido de aumentar a extensão do texto (Graham, McKeown, et al., 2012b). 

Similarmente outros autores também reconhecem a importância da instrução ao nível da 

escrita compreensiva (Bui, Schumaker, & Deshler, 2006; Graham, MacArthur, et al., 

2007a; Harris et al., 2008; MacArthur et al., 2006). 

Além disso no domínio de estratégias de escrita eficazes evidencia-se um estudo 

de Graham, Harris, et al. (2015b) verificaram numa meta análise que as estratégias de 

instrução, a definição de objetivos, o conhecimento da escrita e o processador de texto 
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são estratégias eficazes para a melhoria da escrita de textos por todos os alunos, 

incluindo alunos com problemas na escrita e DAE. No mesmo estudo, o caso específico 

do ditado não apresentou eficácia junto de alunos sem problemas na escrita. 

Práticas Baseadas em Evidências ao nível da escrita 

As experiências de escrita, especialmente de alunos com DAE, têm sido 

fortemente influenciadas pela investigação sobre o processo de escrita e pela abordagem 

à instrução escrita (Harris & Graham, 2013). Neste sentido o DSM-5 (APA, 2014) 

sugere que a instrução para alunos com DAE seja sistemática, intensiva, individualizada 

e com intervenções baseadas em evidências para promover estratégias compensatórias 

junto destes alunos. Também vários autores têm destacado a importância de 

intervenções eficazes para os alunos com DAE (Hallahan, Lloyd, Kauffman, Weiss, & 

Martinez, 2005; Martins, 2000). 

Assim, procede-se, de seguida, à apresentação de algumas das caraterísticas 

desta abordagem e das suas vantagens para a melhoria da qualidade de escrita dos 

alunos, em geral, e dos alunos com DAE, em particular. Destaca-se aspetos como 

intervenções consistentes, de alta qualidade e instruções utilizando PBE (Denton, 2006; 

Gillespie & Graham, 2014a; Graham & Hall, 2016). 

Segundo Cook, Smith & Tankersley (2012) PBE são “instructional approaches 

shown through high-quality research to result in generally improved student outcomes” 

(p.495). Este tipo de práticas têm vindo a aumentar nos últimos anos e apresentam-se 

como importantes, quer no domínio da investigação, quer das práticas pedagógicas, 

permitindo a construção de guias legislativos para a docência (Harris & Graham, 2016). 

Segundo os mesmos autores, e centrando-nos as PBE focadas na escrita, estas práticas 

resultam de uma abordagem interativa que integra explicitamente os conhecimentos e 

estratégias para a escrita (geral e específica de cada género textual), os conhecimentos 

básicos de escrita (ex.: vocabulário, gramática), o uso de estratégias de autorregulação 

do processo de escrita e do comportamento do escritor (ex.: estabelecimento de metas, 

autoavaliação, autoinstruções e autorreforço). Ainda Franzke, Kintsch, Caccamise, 

Johnson, e Dooley (2005) defendem que a instrução combinada entre o vocabulário e a 

ortografia pode ser benéfica para a melhoria da qualidade dos textos produzidos pelos 

alunos. 

No entanto, como referiu Rogers e Graham (2008), implementar uma instrução 
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de escrita baseada em evidências é uma tarefa desafiadora dado que a sua eficácia não 

está garantida e que os resultados alcançados com a aplicação deste tipo de práticas 

podem ser diversificados dos anteriormente obtidos fruto da variação de contextos 

(Graham & Hall, 2016). Revela-se necessário avaliar e monitorizar a aplicação da 

intervenção e dos efeitos que estas práticas têm na escrita dos alunos, verificando se são 

funcionais às caraterísticas e necessidades dos contextos e dos alunos envolvidos 

(Graham, McKeown, et al., 2012b). 

Muito embora se precise de realizar mais investigação sobre a utilização de PBE 

nas escolas, o reconhecimento do modelo SRSD como uma PBE surge no sentido da 

aceitação e transformação na educação reconhecendo às potencialidades deste tipo de 

práticas, que interligam a investigação e a educação (Harris & Graham, 2016). 

Existe o consenso de que alunos com DAE ou problemas na escrita podem 

beneficiar com PBE, ou seja, práticas estudadas e que evidenciaram resultados positivos 

em aspetos específicos junto de estes alunos (Graham & Hall, 2016).  Também algumas 

destas PBE foram estudadas junto de alunos com NEE que apresentavam problemas 

significativos na escrita tendo-se revelado eficazes na melhoria da escrita destes alunos 

(Delano, 2007; Saddler, & Asaro-Saddler, 2010). 

A utilização de EBP em contexto de sala de aula permite o aumento da 

probabilidade de sucesso na intervenção junto de alunos e contextos com caraterísticas 

semelhantes, contudo este não é garantido. Torna-se, por isso, fundamental que o 

professor monitorize o efeito das práticas de escrita utilizadas com os seus alunos, de 

modo a ajustar a intervenção às suas necessidades práticas dos seus alunos (Graham, 

Harris, et al., 2015b). 

Mas afinal, quais as práticas eficazes, de acordo com a literatura, para alunos 

com problemas e DAE na escrita? Destacam-se, de seguida, alguns exemplos de PBE 

com maior evidência junto de alunos com problemas e DAE centradas na escrita 

nomeadamente: 

- Estratégias de instrução na escrita. As estratégias de instrução na escrita 

implicam a utilização de estratégias de nível superior (ex.: brainstorming, planificar, 

produzir e rever um texto de forma independente), mas também de nível inferior (ex.: 

escrita manual ou digital, ortografia, gramática, pontuação ou vocabulário). Sabe-se que 

as estratégias de nível inferior também são fundamentais e podem influenciar o processo 

de escrita uma vez que para escrever é necessário mobilizar os dois tipos de estratégias 

(inferiores e superiores) ao mesmo tempo e a falta desta destreza poderá dificultar o 
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processo de aprendizagem e de escrita do aluno (Graham & Perin, 2007). Diversos 

autores reconheceram a importância deste tipo de estratégias (Graham, 2006a, 2006b; 

Graham, Bollinger, et al., 2012; Graham & Harris, 2003; Graham, Harris, & Mason, 

2005b; Graham, Harris, et al., 2015b; Graham, MacArthur, et al., 2007a; Graham, 

McKeown, et al., 2012b; Graham & Perin, 2007; Harris et al., 2012; MacArthur et al., 

2006; Torrance, Fidalgo, & Garcia, 2007; Troia, 2014). 

- Conhecimento sobre o processo de escrita. Podem incluir-se atividades de pré-

escrita para gerar ideias e planear o conteúdo do texto. Também podem explorar o 

processo de transformação das ideias em palavras e por fim a revisão e edição de texto. 

A importância do conhecimento do processo de escrita e da sua previsibilidade foi 

destacada por diversos investigadores (Azevedo, 2000; Barbeiro, 2012; Graham, 2006b; 

Graham & Harris, 2003; Graham, McKeown, et al., 2012b; Graham & Perin, 2007; 

Graham & Perin, 2007; Graham & Sandmel, 2011; Santana, 2007; Zimmerman & 

Reisemberg, 1997).  

- Competências básicas de escrita (ex.: ortografia, morfologia, sintaxe). Neste 

domínio ao nível da sintaxe, durante o processo de escrita, os alunos despendem energia 

para transformar as suas ideias em estruturas sintáticas corretas e perceptíveis de modo 

a transmitir a mensagem pretendida (Graham, 2006b; Graham, Harris, et al., 2015b). 

Quanto ao nível da morfologia este deve ser abordado frequentemente de forma 

estratégica e sistemática nas atividades de escrita em sala de aula, respeitando as 

necessidades e interesses dos alunos (Carnahan, Williamson, Hollingshead, & Israel, 

2012). Ainda neste domínio Hillocks (1986) e Graham e Perin (2007) conduziram meta-

analises onde aspetos como revisões ou instrução ao nível da gramática foram 

considerados ineficazes para a escrita. No entanto a instrução com recurso à 

combinação de frases, a utilização de bons modelos de escrita e a realização de 

atividades de pesquisa apresentaram eficácia sobre a qualidade do texto produzido pelos 

alunos (Graham, Harris, et al., 2015b). Por outras palavras o conhecimento e treino na 

construção de frases com estruturas diferentes (ex.: simples, compostas, complexas ou 

composto-complexas) podem resultar numa melhoria da complexidade e variedade da 

estrutura das frases escritas (Saddler & Graham, 2005). Vários investigadores 

verificaram a importância do desenvolvimento de competências básicas de escrita no 

processo de composição de textos (Barbeiro, 2012; Carnahan et al., 2012; Graham, 

2006b; Graham, Harris, et al., 2015b; Graham, McKeown, et al., 2012b; Graham & 

Perin, 2007; Troia & Graham, 2003). 
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- Definição de objetivos. A definição dos objetivos tem-se revelado um aspeto 

importante e com efeitos positivos na melhoria de competências de escrita dos alunos, 

quando realizada antes de iniciar o processo de escrita. Deste modo os alunos conhecem 

quais os objetivos pretendidos, após um determinado período de tempo, e o processo de 

avaliação da escrita torna-se mais claro (Carvalho, 1999, 2001; Carvalho, 2003; Festas, 

2002; Graham, Harris, et al., 2015b; Graham, McKeown, et al., 2012b; Graham & 

Perin, 2007; Rogers & Graham, 2008; Zito, Adkins, Gavins, Harris, & Graham, 2007). 

- Ditado das suas composições. Alguns investigadores verificaram que o ditar as 

suas composições a outros permite uma melhoria do processo de escrita (Gillespie & 

Graham, 2014a; Graham et al., 2016). 

Após a apresentação de PBE no âmbito da intervenção junto de alunos com 

DAE apresenta-se, abaixo, um conjunto de estratégias que têm surtido efeitos no âmbito 

da intervenção junto de alunos com DAE e problemas na escrita mas que não 

apresentam o efeito e/ou estudos necessários para serem integradas nas PBE. 

Assim, e antes de mais, importa clarificar o que são estratégias. Segundo 

Graham, Bollinger, et al. (2012, p. 15) estratégias são "a series of actions (mental, 

physical, or both) that writers understake to achiev their goals”. Para Schwartz e 

MacArthur (1990) a realização eficaz da instrução de estratégia resulta de uma prática 

guiada e intercalada com a instrução direta. 

Revela-se ainda importante a análise da utilização de estratégias de forma 

“regressiva e progressiva” uma vez que quem escreve tendencialmente adota o 

“caminho curto”, preocupa-se apenas com o que vem a seguir, pois não está submetido 

a limitações e a visão regressiva permitirá colmatar falhar existentes no processo de 

escrita progressivo. 

A utilização de  gráficos organizadores e mapas de conceitos (em suporte 

analógico ou digital – softwares) revelam-se estratégias eficazes junto de alunos com 

DAE, dado que facilitam a estruturação da informação ajudando estes alunos a 

estruturarem o seu pensamento e a construir/criar roteiros de organização da 

informação, de acordo com o assunto e conteúdos relacionados. Estes recursos  

permitem ainda simplificar e explicitar o processo de escrita, assumindo particular 

relevância  em atividades de pré-escrita (ex.: planificação) (Brown, 2011; Ciullo & 

Reutebuch, 2013; Graham, Harris, & Larsen, 2001; Hetzroni & Shrieber, 2004; Li & 

Hamel, 2003; MacArthur, 2000b, 2009; Troia, 2009; Zhang, 2000), pelo que constituem 

importantes componentes das estratégias cognitivas e da instrução (Graham 2006; 
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MacArthur, 2009). 

De igual modo a utilização de mnemónicas (associação de palavras a 

representações visuais) poderá ajudar os alunos com DAE na rechamar a informação, 

dado que estes alunos apresentam problemas ao nível do processamento da informação 

(Andrews, Torgerson, Low, & McGuinn, 2009). 

Por fim, apresentar-se-á de forma mais detalhada o modelo SRSD por se tratar 

de um modelo de referência na intervenção na área da escrita e por permitir a integração 

necessária com outras PEB já referidas. Reforçando, desta forma, a afirmação de Harris 

e Graham (2016, p. 4): 

Effective instruction likely requires integrating all of what we know 

about writing, its development, and EBPs in writing instruction. 

Although the body of research on SRSD supports this conclusion, 

SRSD is not a complete writing program, and such integration has yet 

to be achieved on a large scale. 

IV) Modelo SRSD 

O importante papel que desempenha na aprendizagem da escrita e de 

comunicação foram muitas vezes negligenciados (Harris & Graham, 2013; Harris et al., 

2003), especialmente nos modelos orientados para o produto, como foi o caso dos 

workshops de escrita. Contudo, surgiu a abordagem da escrita pela instrução no final da 

década de 80, que incluí o modelo SRSD e onde a escrita é suportada por um ambiente 

positivo, os alunos são encorajados a fazer as suas escolhas sobre o que escrever, 

ajudam-se uns aos outros e arriscam diferentes formas de escrita (Graham & Harris, 

2009; Harris & Graham, 2013). Deste modo, os alunos têm oportunidade de escolher e 

desenvolver as tarefas e atividades de escrita, dispondo inicialmente do suporte por 

parte do professor e dos seus pares e progressivamente transformando-se em escritores 

autónomos. 

Esta abordagem contempla a integração de um conjunto de elementos que os 

alunos e professores podem recorrer, nomeadamente: conferências, colaboração de 

pares, mini-sessões, partilha, diálogo em sala de aula e momentos de ensino explícito. 

De igual modo, desenrola-se num contexto autêntico de aprendizagem, onde pela 

experiência as crianças aprendem o que precisam de saber (ex.: conhecimento, 

competências e capacidades) sobre o processo de escrita (Graham & Harris, 2013). 
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Deste modo a aprendizagem da escrita e da leitura ocorrerá de forma natural com um 

ensino que integra formas mais amplas de contextos de literacia (Graham & Harris, 

2013). 

Segundo Zimmerman (2000) o modelo de aprendizagem autorreguladas refere-

se à aprendizagem de conhecimentos e competências através da sistematização de 

pensamentos, sentimentos e ações geradas pelos sujeitos. Atualmente a autorregulação 

das aprendizagens constitui um dos principais objetivos educacionais (Veiga Simão, 

2004). Deste modo Self-regulated Learning (SRL) ou, em português, aprendizagem 

autorregulada2 tem despertado cada vez mais o interesse em Portugal. Resulta num 

processo ativo e construtivo de aprendizagens orientadas pela metacognição, adotando 

estratégias de ação e de motivação para as aprendizagens. Assim, os alunos estabelecem 

objetivos através dos quais monitorizam, regula e controlam o seu comportamento e as 

suas aprendizagens, tendo em conta as especificidades contextuais dos ambientes em 

que estão inseridos (Zimmerman & Schunk, 2011). Esta forma de aprendizagem 

permite que o aluno conheça as suas forças e fraquezas e utilize estratégias em 

conformidade com isso, no sentido de aumentar os seus conhecimentos e se auto 

aperfeiçoar. O controlo das tarefas é conseguido pelos sujeitos através de aspetos como: 

o esforço e tempo gasto na tarefa ou estratégia utilizada. Paralelamente as questões 

relativamente à autoeficácia permitem aos alunos: encararem as tarefas como 

desafiadoras, praticarem mais, desenvolverem uma compreensão mais profunda sobre o 

assunto do texto e esforçarem-se mais para obter o sucesso dentro e fora da escola 

(Perry, Phillips, & Hutchinson, 2006). 

Neste sentido, o modelo SRSD, desenvolvido por Graham, Harris, MacArthur e 

Schawartz (1991) surgiu nesta lógica e aporta explicitamente as dificuldades 

normalmente sentidas pelos alunos e a complexidade do processo de escrita quanto às 

suas exigências afetivas, cognitivas e comportamentais (Harris & Graham, 2016). 

É um modelo de intervenção complexo, robusto, versátil e flexível que resulta da 

combinação de múltiplos componentes. Integra vários aspetos essenciais para a 

autorregulação do processo de escrita (ex.: o conhecimento da escrita; abordagem à 

escrita, planeamento “prolongado”, produção de conteúdos, revisão, transcrição de 

ideias, persistência, autoeficácia e motivação) (Graham & Harris, 2005; Harris & 

Graham, 2016) e composto por seis fases (ex.: conhecimento sobre a escrita, discussão, 

                                                      
2 Tradução livre da autora 
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modelagem, memorização, suporte de pares e independência) e com grande interação, 

atribuindo progressivamente a responsabilidade de escrita para o aluno. Inclui ainda 

andaimes explícitos, o desenvolvimento de estratégias de escrita baseada no discurso, 

no sentido de aumentar explicitamente o conhecimento sobre o processo de escrita e 

componentes de autorregulação (ex.: definição de objetivos, auto-avaliação, 

autoinstrução e autorreforço), tipologias textuais e estratégias de autorregulação de 

comportamentos e de estratégias de escrita. Isto inclui, ainda, a promoção do 

desenvolvimento da autoeficácia, atitudes e esforço para tarefas de escrita (Graham & 

Harris, 2005; Harris et al., 2008; Harris et al., 2008; McKeown et al., 2016). 

Este modelo tem sido avaliado em diversos estudos e revelou-se eficaz junto de 

alunos com e sem problemas na escrita (incluindo com DAE) mas também em alunos 

com problemas emocionais ou de comportamento, autismo ou défice de atenção. O 

modelo SRSD é ainda considerado uma intervenção baseada na prática (Baker et al., 

2009; Graham 2006; Graham & Harris, 2003; Graham, Harris, et al., 2015b; Graham, 

McKeown, et al., 2012b; Graham & Perin, 2007; Harris & Graham, 1996a; Harris & 

Graham, 2016; Harris et al., 2008; Swanson et al., 2003; Troia, 2014). 

Além disso, o modelo SRSD procura o desenvolvimento de competências 

metacognitivas, de forma guiada através da definição de objetivos, monitorização do 

desempenho, autoinstrução e autorreforço (Harris et al., 2003), para autonomia 

progressiva dos alunos face à escrita (Delano, 2007; Graham & Harris, 2005; Graham, 

Harris, & Mason, 2005a; Harris et al., 2008). Pelo que através de um ambiente de 

suporte (ex.: professor e pares) são realizadas tarefas que orientarem intencionalmente o 

seu processo de escrita, recorrendo ao desenvolvimento da autorregulação, motivação, 

atitudes e crenças positivas face à escrita com vista à alteração de comportamentos 

desadequados dos alunos e promover experiências de sucesso (Harris et al., 2008; Lane 

et al., 2006; Little et al., 2010). 

Desta forma os alunos tomam consciência dos ganhos de utilização da estratégia 

o que reforça o seu esforço de utilização da mesma (Graham, Harris, et al., 2015b). 

Apesar disso também é importante que o professor celebre o sucesso com os seus 

alunos (Mason et al., 2011). Porém, os sucessos iniciais alcançados pela utilização do 

modelo SRSD devem ser a base para a formação de novos objetivos, possivelmente 

mais complexos e exigentes, para melhorar a escrita dos alunos, quer ao nível da 

qualidade, estilo de escrita ou da utilização de novas estratégias (Little et al., 2010). 

Segundo Mason et al. (2011) este modelo é consideram exigente em termos de 
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planeamento, tempo e esforço do professor. Este assume o papel de conhecer as 

necessidades e potencialidades dos alunos adequando o processo de ensino dos seus 

alunos e promovendo progressivamente a sua autonomia e desenvolvimento de mestria 

na escrita (Graham & Harris, 2016; Harris et al., 2009). Outros elementos chave neste 

processo são o tempo, o feedback e a exploração do conhecimento e estratégias críticas 

e reflexivas que condicionam o desenvolvimento da qualidade de escrita (Harris & 

Graham, 2016; Harris et al., 2008). 

Neste modelo estão ainda incluídas estratégias de leitura e de escrita no sentido 

de melhorar a aprendizagem em geral mas também a leitura e a escrita dos alunos 

(Graham & Harris, 2016; Graham et al., 2012; Harris & Graham, na imprensa). 

No caso dos alunos do 1.º CEB (6 aos 12 anos) normalmente realizam-se entre 

8 a 15 sessões ao longo de 4 a 8 semanas (30-40 minutos), sendo muitas vezes o 

suficiente para os alunos atingir o desempenho inicial independente e apropriado para a 

escrita de uma tipologia textual. Salvaguarda-se que o tempo despendido na utilização 

do modelo deve ser consistente e coerente com os objetivos definidos (Harris & 

Graham, 2016; Harris et al., 2009; Harris et al., 2008). 

O modelo SRSD resulta da integração contínua de saberes teóricos e empíricos 

(ex.: Harris et al., 2009) e considerado o modelo de instrução na escrita com maior 

validade científica entre géneros textuais (ex.: narrativo, informativo, opinião), anos de 

escolaridade (2.º ao 12.º ano, incluindo estudos com alunos do ensino superior) ou 

formas de intervenção (individual, pequeno ou grande grupo). Exemplo disto foi uma 

meta-análises de Graham et al. (2012b) onde os resultados obtidos evidenciaram um 

tamanho do efeito maior da utilização do modelo SRSD quanto comparada com o 

impacto de outras abordagens pedagógicas na escrita, particularmente ao nível dos 

elementos presentes nos géneros textuais, na qualidade de escrita, no conhecimento e 

abordagem sobre a escrita, na motivação e na autoeficácia. 

Assim, a investigação tem verificado que os resultados obtidos pelos alunos após 

a utilização do modelo SRSD podem ser mantidos e generalizados a longo prazo, uma 

vez que estimula o desejo e a capacidade de continuarem a utilizar as estratégias de 

escrita, assim como a transferência adaptada das estratégias aprendidas a outras tarefas 

de escrita ou configurações. Contudo, apesar de ser um modelo amplamente estudado 

em diversos contextos (ex.: geográficos, faixas etárias, tipologias textuais) ainda 

existem aspetos que necessitam de ser explorados no sentido de refinar a utilização do 

modelo SRSD (ver Harris & Graham, 2016). 
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Importa referir que o modelo SRSD não é nem um programa completo de 

escrita. Além disso, não aborda aspectos da escrita, tais como escrita à mão, teclado, 

ortografia e gramática (Harris & Graham, 2016). Contudo é flexível e permite a 

integração de outras estratégias de escrita (Lane et al., 2006). 

Associado ao modelo existem um conjunto de estratégias de escrita, 

cientificamente validadas, que normalmente integram a intervenção na escrita com o 

modelo SRSD. A seleção das estratégias a utilizar junto dos alunos deverá atender às 

caraterísticas especificas dos contextos e situações de escrita (ex.: tipologias textuais, 

nível de escolaridade dos alunos envolvidos). Nesse sentido apresenta-se, de seguida, 

um conjunto de estratégias de escrita identificadas por Graham e Harris (2005) e suas 

respetivas funções: 

- Automonitorização da escrita. Consiste na observação pratica do 

comportamento ou ação, permitindo gerar conteúdo e manter a atenção na tarefa através 

da contagem e/ou observação gráfica do número de palavras escritas; 

- Estratégia PLEASE. Auxiliar a planificação e escrita de parágrafos, quer 

na planificação, organização, escrita ou avaliação do processo; 

- Estratégia PLANS. Apoiar a planificação de um texto e a decisão de 

conclusão do mesmo, auxiliando na definição de objetivos, planificação, geração de 

conteúdo e finalização das tarefas de escrita; 

- Estratégia STOP e LIST. Planear e escrever um texto, através da 

definição de objetivos, brainstorming, sequencialização das ideias, o que permite 

planear com antecedência a escrita, estabelecer metas a alcançar, gerar e avaliar os 

conteúdos e manter o esforço na tarefa no sentido de a terminar; 

- Escrita sumariada. Auxiliar no resumo de materiais de leitura através da 

escrita recorrendo à identificação das ideias e pontos principais o que ajuda na 

planificação do texto, organização, escrita e avaliação do texto; 

- Definição de objetivos para a revisão. Apoiar o processo de revisão do 

texto e de geração de conteúdo, incluindo adições de informação, de forma orientada e 

através de objetivos pré-definidos; 

- Revisão de pares. Suportar a revisão e editação do texto após receber o 

feedback de um par sobre a sua substância e forma o que permite uma maior clareza no 

processo de revisão incluindo na adição, e edição de informação, por exemplo 

ortografia, pontuação e erros de sintaxe; 



Enquadramento Teórico 

101 
 

- Estratégia CDO. Auxiliar na revisão do texto utilizando critérios 

específicos para a construção sintática, tendo em conta a intenção, interesse e 

credibilidade da informação fornecida; 

- Elaboração e generalização dos objetivos. Apoiar na planificação da 

escreva um texto persuasivo estabelecendo uma ideia geral para convencer o leitor de 

que sua posição é correta, definindo uma premissa clara, apresentando argumentos e 

contra argumentos para apoiar ou refutar a posição defendida. 

- Estratégia TREE. Auxiliar na escrita de textos de opinião através da 

realização de brainstorming das ideias, da planificação através de notas, da definição de 

objetivos de escrita, desenvolvimento e organização das ideias no texto; 

- Estratégia STOP e DARE. Apoiar, também, a escrita de textos de 

opinião através de brainstorming às ideias, antes da escrita do texto, e avaliar cada parte 

do texto de modo a permitir planear com antecedências, definir objetivos para o texto e 

gerar, organizar e concluir o mesmo; 

- Estratégia SCAN. Suportar a escrita de textos persuasivos, reforçando o 

papel da premissa, acrescentando informações necessárias e revendo através de 

checking da clareza e correção da escrita; 

- Estratégia POW. Apoiar o processo de escrita de qualquer tipologia 

textual através da explicitação dos processos que envolvem a mesma, como pensar nas 

ideias, organizá-las e desenvolver as mesmas. 

Algumas estratégias podem ser utilizadas de forma combinada com o modelo 

SRSD, como por exemplo acontece com as estratégias POW3 e TREE4 (Harris & 

Graham, 2005) e que foram estudadas para a composição de textos de opinião (Harris et 

al., 2008; Mastropieri & Regan, 2009) onde a primeira mnemónia auxilia o processo de 

escrita em termos gerais e a segunda auxilia na construção do textos de opinião. 

Evidências científicas do modelo de estratégias de autorregulação SRSD 

Vários estudos têm revelado que o modelo SRSD promove melhorias acentuadas 

na escrita de alunos com e sem DAE, incluindo alunos com problemas na escrita, 

promovendo o aumento do conhecimento de escrita dos alunos (Harris & Graham, 

1996a), da motivação (Graham, 2006b; Graham, Berninger, et al., 2007; Graham & 

                                                      
3 Traduzida e adaptada para português pela autora desta tese como PATO (Araújo, 2011). 
4 Traduzida e adaptada para português pela autora desta tese para Estrutura (Araújo, 2011). 
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Harris, 2003; Graham & Harris, 2009; Harris et al., 2012; Kauffman, Mostert, Trent, & 

Hallahan, 2002; Santangelo, Harris, & Graham, 2007) e ainda da autoeficácia nas 

atividades de escrita (Graham & Harris, 2005; Harris et al., 2012; Harris & Graham, 

1996a; Harris et al., 2003; Lane et al., 2006; Santangelo et al., 2007). Este modelo 

também tem tido sucesso na melhoria da qualidade e extensão dos textos produzidos por 

estes alunos (De La Paz, 1999; Graham, Bollinger, et al., 2012; Graham & Harris, 2003; 

Graham & Harris, 2009; Harris et al., 2008; Harris et al., 2008; Mason et al., 2011; 

Tracy, Reid, & Graham, 2009). Na maior parte destes estudos os resultados foram 

mantidos e generalizados em relação a outras tipologias textuais similar (ex.: texto 

descritivo e narrativo) (Harris et al., 2012; Harris & :, 1996; Harris et al., 2009; Harris et 

al., 2008). 

Este modelo apresenta uma abordagem baseada em evidências (Baker et al., 

2009) para alunos do 1.º CEB até ao secundário com DAE que explora o processo de 

escrita e as estratégias de autorregulação, permitindo que os alunos "develop to allow 

students to achieve their writing goals and overcome barriers" (Harris & Graham, 2013, 

p. 69)". Além disso, investigações com alunos do 1.º CEB também evidenciaram 

melhorias ao nível do comportamento estratégico, conhecimento e motivação (De La 

Paz & Graham, 1997; Graham et al., 2005a; Harris, Graham, & Mason, 2006; Little et 

al., 2010). 

No que se refere à eficácia do uso do modelo SRSD de acordo com a 

organização dos grupos de intervenção (grupo turma, pequeno grupo ou 

individualmente) constatou-se que todos são eficazes, contudo existem mais estudos em 

pequenos grupos e individualmente do que em contexto de turma. A exploração mais 

recente da utilização deste modelo em contexto de sala de aula resulta da complexidade 

do contexto, quer isto dizer das diferenças dos alunos e da necessidade de diferenciação 

pedagógica na sala de aula, aliada ao conjunto de evidências já apresentadas pelo 

modelo com as outras formas de organização dos grupos de intervenção (Graham, 

McKeown, et al., 2012a; Harris & Graham, 2016; Harris, Graham, & Adkins, 2015). 

Destacam-se, em termos gerais, três meta-análises que mediram o efeito do 

modelo SRSD sobre variáveis de desempenho na escrita (ex.: qualidade do texto, 

elementos textuais ou extensão) (Graham & Harris, 2003; Graham, Harris, & 

McKeown, 2013b; Graham, Harris, et al., 2015b). 

Na meta-análise de Graham e Harris (2003) a intervenção com o modelo SRSD 

apresentou um impacto positivo com uma melhoria da escrita dos alunos quer ao nível 
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dos elementos presentes no texto (ES= 2.00) como na extensão do texto (ES=1.86). 

Também Graham, McKeown, Kiuhara e Harris (2012b) verificaram na meta análise que 

se observou um efeito positive sobre a escrita das intervenções com o modelo SRSD 

(ES=1.17). 

Por sua vez na meta-análise de Graham, Harris e McKeown (2013a) constataram 

que, tal como nos estudos anteriores, ocorreu um efeito positivo da intervenção com 

este modelo nos elementos no texto (ES=2.24) e na qualidade do texto produzido pelos 

alunos (ES=1.75). Por fim, a meta-análise de Graham, Harris et al. (2015b), realizada 

com alunos do 2.º ao 8.º ano de escolaridade, os elementos do texto apresentaram um 

efeito superior ao estudo anterior (ES=2.95) e um efeito positivo, mas inferior ao estudo 

anterior, ao nível da extensão do texto (ES=0.61). 

Em Portugal tem-se verificado, nos últimos anos, um aumento do número de 

estudos sobre o modelo SRSD e uma tentativa de adaptar o mesmo ao contexto 

português. Pelo exposto, destacam-se de seguida alguns estudos diretamente 

relacionados com as intervenções do modelo em contextos de escrita. Assim, Araújo 

(2011) realizou um estudo quase-experimental com alunos do 4.º ano de escolaridade 

que incidiu sobre a escrita de textos de opinião tendo verificado que o modelo SRSD, 

combinado com as estratégias PATO + Estrutura5, apresentou feitos positivos na 

qualidade do texto (ES=0.63), na extensão (ES=0.85) e no número de conectores 

(ES=1.22). Também Prata (2012) desenvolveu, na sua tese de mestrado, um estudo 

quase-experimental junto de alunos do 8.º ano de escolaridade do ensino básico onde foi 

testado e comprovado o efeito do modelo SRSD na qualidade de escrita de textos de 

opinião, que foi mantido após a intervenção. 

Mais tarde Almeida (2013) constatou o efeito positivo do modelo SRSD na 

escrita de textos narrativos por alunos do 4.º ano de escolaridade ao nível do número de 

palavras escrita (ES=0.27) e nos elementos da história (ES=2.25). Por sua vez, Limpo e 

Alves (2013b) testaram o impacto do modelo SRSD, com recurso à planificação ou à 

combinação de frases, na escrita de textos de opinião, durante 12 semanas (90 minutos), 

por alunos do 5.º e 6.º ano de escolaridade e verificaram melhorias ao nível da extensão 

e da qualidade dos textos produzidos. Os autores referem ainda que os resultados foram 

generalizados para a escrita de outro tipo de textos. 

Igualmente, Prata, Festa, Oliveira Ferreira e Damião (2015) desenvolveram um 

                                                      
5 Tradução e adaptação das estratégias POW + TREE ao contexto português pela autora. 
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estudo com 130 alunos do 9.º ano de escolaridade onde testaram a eficácia de dois 

métodos de ensino na escrita de textos argumentativos. Por um lado a planificação do 

texto em contexto colaborativo com a plataforma Jigasw e por outro lado através do 

trabalho individual. Os resultados ainda estão em análise mas os autores esperam que os 

textos produzidos no fim da utilização do modelo SRSD sejam mais completos e 

apresentam mais argumentos e contra-argumentos. Por fim, ainda em desenvolvimento, 

Ferreira, Prata, Festa e Damião (2015) apresentaram um estudo quase experimental, 

com alunos do 8.º ano de escolaridade, que se centrou na utilização do modelo SRSD na 

escrita de textos expositivos e de textos de opinião sendo esperada a melhoria da 

qualidade dos textos produzidos pelos alunos após a intervenção. 

Note-se, ainda, que no contexto de utilização do modelo SRSD desenvolveram-

se e encontram-se em desenvolvimento alguns estudos no âmbito das práticas baseadas 

no desenvolvimento profissional6 em Portugal, que procuraram promover a aquisição de 

competências profissionais para utilizarem deste modelo, e estratégias associadas, com 

alunos (ex.:  Festas et al., 2015b). 

V) Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação 

As TIC estão a tornar-se cada vez mais frequentes na sociedade, incluindo 

dentro e fora da escola (Graham & Hall, 2016) e a moldar a educação do presente e do 

futuro quer pelo aumento da utilização de recursos digitais (ex.: Kahoot!, Edmodo, 

Blogs – ediblogs ou wordpress, Flick, Facebook, WebQuest, Podcast, Twitter, 

Codecombats, Storyboard, Storybird, Book Creator, Google Drive, Evernote), e 

consequente retrocesso dos recursos impressos, quer pelas modificações ao nível da 

utilização de ferramentas tecnológicas (ex.: computadores, tablets, telemóveis ou 

relógios inteligentes) ou ainda pelas alterações que têm provocado nos processos de 

comunicação e gestão de informação (Figueiredo, 1995). 

Hoje, assume-se como uma presença ubíqua na sociedade, ou seja, elas estão 

acessíveis em quase todo lado e a qualquer altura (Kilpatrick et al., 2014) e saber 

utilizar ferramentas tecnológicas é fundamental para o futuro emprego dos alunos 

(MacArthur, 2009). Como consequências as crianças contactam cada vez mais 

precocemente com as TIC e estão cada vez mais familiarizadas com a utilização destas 

ferramentas. Da mesma forma estão a tornar-se experientes na comunicação digital nos 
                                                      
6 Termo traduzido pela autora e original de Practice Based Profissional Development (PBPD) 



Enquadramento Teórico 

105 
 

computares, através de vídeos e da internet, contactando com a escrita digital e online 

(Prensky, 2005), demonstrando alta eficiência, vitalidade e interesse em explorar 

dispositivos tecnológicos como computadores, smartphones, tablets (Safford, 2009) 

onde a tecnologia é vista como um componente necessário à vida, tal como o oxigénio 

(Selywn et al., 2010). 

Nessa lógica, Papert (1999) escreveu que as TIC permitem também compreender 

melhor, sobe um olhar atento, como aprendem as crianças. 

Paralelamente, e ainda como consequência do papel ativo da tecnologia na 

sociedade, tem-se verificado constantes mutação da natureza dos processos 

comunicativos que reforçam o desenvolvimento de novos ambientes e formas de 

comunicação, oral e escrita, (Group, 1996; Kress, 2003; Leu & Kinzer, 2000; 

MacArthur, 2009) e que contemplam a interação numa vasta diversidade de espaços 

comunicativos, sejam eles interpessoais, virtuais, digitais e textuais (Edwards-Groves, 

2011). 

Além das alterações sociais e comunicacionais já referidas as TIC têm 

provocado alterações ao nível dos processos cognitivos e do ensino (Damásio, 2007; 

Osório, 2010). Por exemplo, as TIC criaram oportunidades e desafios para o 

desenvolvimento da escrita das crianças, com as redes sociais, a facilidade de acesso à 

informação e múltiplas formas de receção da informação ou os diversos formatos de 

escrita) (Beach & Friedrich, 2006; Bunting, 2009; Karchmer, 2001; Kleiner, 2007; 

MacArthur, 2006; Safford, 2009). Neste sentido, um estudo sobre o efeito do 

multimídia sobre a aprendizagem mostrou que a exibição de informações em diversos 

formatos, como texto com imagens, diagramas complexos com narração de áudio, 

animações, simulações e vídeo pode reduzir a carga cognitiva na memória de trabalho, 

melhorar o processamento da informação e aprofundar a compreensão (Mayer, 205; 

Vue et al., 2015). 

Como se havia referido, as dinâmicas escolares necessitam de ser transformadas 

após os avanços tecnológicos na sociedade, e ainda que o contexto escolar lide com 

outras prioridades (ex.: bullying) é expectável pela comunidade educativa que os 

professores utilizem estas ferramentas de forma adequada, tornando estes recursos 

naturais em termos sociais, comunicacionais e tecnológicos (Selywn et al., 2010). 

Assim, é expectável que ocorram mudanças nos contexto educacionais com a 

integração das TIC nos processos de aprendizagem, dentro e fora das escolas e que 

aconteça o que Boody (2001) referiu "running just to keep in place", citado por Selywn 
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et al. (2010, p. 6). No entanto, a escola continua a advogar práticas pedagógicas 

conservadoras que não estão em conformidade com o atual contexto sócio-tecnológico 

(Cox et al., 2004; Jonassen, 2007). 

Mas, reitera-se a importância de desenvolver aprendizagens adequadas às 

necessidades explícitas das crianças e dos contextos, focando-se na construção de 

resposta, por vezes individualizadas, e tendo em conta às necessidades individuais dos 

alunos (Harris et al., 2008). Essas respostas personalizadas e elaboradas tem em conta 

os interesses, capacidades e escolhas preferenciais das crianças e permitem o acesso aos 

conteúdos e materiais de forma ajustada, o que provoca transformações no processo de 

aprendizagem. 

Neste domínio as TIC constituem ferramentas que permitem apoiar os alunos no 

processo de aprendizagem, promovendo a fluência e proficiência da sua utilização, quer 

pela integração de aprendizagens online e presenciais ou pela integração em métodos 

mais tradicionais ou inovadores, mas que não podem ser excluídos como métodos 

apropriados para o desenvolvimento dos alunos, especialmente daqueles que apresentam 

limitações em alguma área do conhecimento (ex.: DAE) ou ainda que apresentam 

interesse e predisposição para as utilizar em prole do desenvolvimento individual (ex.: 

processos cognitivos, emocionais). Reforçando esta ideia MacArthur (2009) refere que 

devemos confiar a utilização da tecnologia junto de indivíduos para os quais estas 

ferramentas se encaixam nas suas capacidades e nos seus esforços para enfrentar 

dificuldades, como por exemplo da escrita. 

Estas alterações sociais influenciam as atitudes, crenças e comportamentos de 

alunos, professores e comunidades educativas que têm procurado integrar as TIC nas 

salas de aulas, no entanto subsistem diferentes perceções e discursos sobre a relação 

entre a escola e as tecnologias, por vezes até contraditórios (Tavares & Barbeiro, 2011). 

Alguns autores evidenciam os possíveis constrangimentos da sua utilização como é o 

caso da sobrecarga cognitiva, fruto da necessidade de selecionar entre a muita 

informação disponibilizada pelo sistema e a desorientação que ocorre quando o 

utilizador não sabe onde se encontra no sistema. Estas dificuldades podem resultar da 

falta de conhecimentos sobre as TIC ou dificuldade de identificar, selecionar ou agregar 

informação oriunda de diferentes fontes ou autores (Rouet, 2001). 

Akbiyik e Seferoglu (2012) debruçou-se sobre o estudo do tipo de práticas dos 

professores de TIC utilizam na aprendizagem da escrita com recurso às TIC junto de 

alunos do 1.º Ciclo e concluiu que os professores utilizavam duas abordagens distintas: 
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a)demonstração e prática e b) uso de instrução na escrita. Igualmente, estes professores 

consideraram a falta de tempo para cumprirem os programas definidos como o maior 

problema para a utilização das TIC na sala de aula. 

Por outro lado as tecnologias permitem que o conhecimento se torna mais 

flexível e em constante mudança e expansão (Hargreaves, 2003), bem como estimula o 

desenvolvimento de uma visão compartilhada entre utilizadores e da articulação entre o 

conhecimento e as experiências anteriores, o que pode beneficiar o processo de ensino 

aprendizagem (Hughes & Zachariah, 2001; Kilpatrick et al., 2014; Otto & Albion, 

2002). 

Também, o uso das TIC enquanto ferramentas cognitivas visam promover a 

aprendizagem significativa e parcerias intelectuais entre dispositivos tecnológicos e 

alunos que facilitam a sua construção do conhecimento e a reflexão. Assim, ferramentas 

cognitivas como redes semânticas, motores de busca de informações intencionais, 

ferramentas de representação visual, ferramentas de publicação multimídia, ambientes 

de conversação em tempo real envolvendo estudantes, representam uma forma eficiente 

e efetiva de integrar computadores nas escolas. Através destas ferramentas tecnológicas 

podem ser abordados conteúdos educacionais, não sobre ou aplicando tecnologias mas 

com elas, numa relação de parceria promovendo o pensamento crítico e reforçando 

redes colaborativa (Jonassen, 2007). Também Salomon, Perkins, e Globerson (1991) 

destacaram a importância do aluno na avaliação da influência das tecnologias no 

processo de aprendizagem. 

Ainda, existem numerosos estudos que comprovam as vantagens da utilização 

das TIC para os professores e alunos do ensino regular na sala de aula e no 1.º CEB 

(Cox et al., 2004; Loveless & Dore, 2002; Miranda, 2007; Paiva, 2002). No caso dos 

alunos com problemas de aprendizagem complexos, a incorporação de ferramentas 

tecnológicas nessas atividades pode aumentar a aprendizagem, o interesse e o foco do 

aluno (Erickson & Koppenhaver, 2007). Contudo ainda é necessário que os 

investigadores concentrem esforços e colaborarem para transformar o potencial das 

tecnologias na realidade (Angeli & Valanides, 2009; MacArthur, 1996). 

Muito embora a investigação na área tenha reconhecido potencialidades das TIC 

na educação, sabe-se que a utilização dos recursos tecnológicos, por si mesmo, não é 

determinante de aprendizagem mais efetivas uma vez que a sua eficácia dependerá 

sempre de outros aspetos (ex.: pertinência, recursos, motivação, predisposição para a 

utilização, perceções de eficácia) que permitirão, ou não, retirar as potencialidades das 
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mesmas (Sancho & F. Hernández, 2006). 

Pelo exposto, a tecnologia é uma ferramenta que pode ter efeitos positivos ou 

negativos dependendo de quão bem os professores e alunos tiram proveito das suas 

capacidades, em parte influenciado pelo tipo de instrução e manipulação (MacArthur, 

2009). 

Importa reflectir sobre questões como: qual o papel das TIC no processo de 

aprendizagem? Como fazer um uso efetivo das ferramentas no sentido de promover e 

suportar as aprendizagens? Assim, de acordo com Jonassen (2007) revela-se necessário 

refletir sobre como melhorar e otimizar o uso das TIC no ensino e na aprendizagem 

ouvindo, para isso, as vozes dos aprendizes e praticantes. Por esse motivo, o 

conhecimento das potencialidades das tecnologias podem permitir à escola usufruir das 

vantagens comunicativas e pedagógicas e estar alerta para evitar utilizações indesejáveis 

(ex.: segurança online, bullying) ou controlar o efeito das desvantagens associadas 

(Balanskat, Blamire, & Kefala, 2006; BECTA, 2007). Segundo Adolfo Ruiz-Calleja 

(2012) o desenvolvimento da Web têm originado um conjunto crescente de ferramentas 

tecnológica que estão a ser adotadas para apoiar situações de aprendizagem (Conole & 

Alevizou, 2010), embora muitas não tenham surgido para fins educacionais 

(Richardson, 2010). 

Vários autores têm procurado responder a estas questões contudo a resposta não 

é simples e está longe de ser alcançada. Apesar disso a investigação tem destacado um 

conjunto de aspetos facilitadores de integração e proficuidade da utilização das TIC na 

educação (ex.: colaboração, objetivos pedagógicos, caraterísticas dos alunos). Assim, 

para integrar as TIC na escola e nas aprendizagens deve existir uma colaboração entre 

alunos e professores e as tecnologias, com vista construir uma comunidade que sustenta, 

incentiva e apoia o processo de aprendizagem (Vanderbilt., 1992). 

Outro dos denominadores comuns para a utilização das TIC na sala de aula é o 

professor, contudo, a integração do uso das tecnologias na sala de aula está dependente, 

em parte das suas crenças dos professores, pelo que experiências de sucesso na 

utilização destes recursos podem alterar as crenças dos professores e permitir a 

introdução das TIC nas salas de aula (Al Khaldi & Al Jabri, 1998; Braak, Tondeur, & 

Valcke, 2004; Kilpatrick et al., 2014; Levine & Donitsa-Schmidt, 1998; Williams, 

Coles, Wilson, Richardson, & Tuson, 2000). 

Neste sentido, alguns autores procuraram identificar categorias que 

influenciavam as crenças dos professores face à utilização pedagógica das TIC enquanto 
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ferramentas educacionais pelo que identificaram aspetos como o enriquecimento do 

currículo e a exploração de novas áreas de aprendizagem, bem como a abordagem de 

questões técnicas, ferramentas tecnológicas, e funcionais, como utilizar essas 

ferramentas (Ermer, 2005; Prestridge, 2012). 

Sabe-se ainda que, em geral, costumam ser os professores quem mais utiliza as 

TIC em sala de aula, muitas vezes utilizando práticas tradicionais em vez de criar novas 

oportunidades (Kilpatrick et al., 2014). 

Destaca-se ainda a necessidade do professor estabelecer um ambiente de 

aprendizagem construtivo, onde este está preparado com conhecimentos informativos e 

psicopedagógicos e os mobiliza no sentido se transformar os recursos tecnológicos num 

instrumento pedagógico e potenciar as aprendizagens da criança de acordo com os 

objetivos educacionais estabelecidos (Papert, 1994). 

Assim, MacArthur (2009) defendeu que os efeitos da tecnologia na 

aprendizagem dependem das atividades e instruções específicas que os professores 

idealizam. Nesse sentido, os professores eficazes devem ser criativos e engenhosos na 

criação de ambientes flexível de aprendizagem que abordam a variabilidade dos alunos 

usando uma gama de alta tecnologia e soluções de baixa tecnologia (CAST, 2011b). 

Apesar do exposto, têm sido identificadas várias barreiras para a utilização das 

TIC na sala de aula nomeadamente: a falta de preparação ou formação (BECTA, 2004; 

Brodin & Lindstrand, 2003; Costa, Peralta, & Viseu, 2007; Hasselbring & Glaser, 2000; 

Paiva, 2003; Ramos et al., 2007a; Sancho & Hernández, 2006); a falta de confiança ou 

de motivação por parte dos professores (Balanskat et al., 2006; BECTA, 2004); 

experiências negativas anteriores (BECTA, 2004); dificuldade de gestão do tempo e 

dinâmicas em sala de aula (BECTA, 2004); falta de recursos tecnológicos (rácio por 

computador por aluno baixo) e a crença de que a tecnologia não melhora a 

aprendizagem (Balanskat et al., 2006; BECTA, 2004, 2007). 

Destaca-se a necessidade de formação dos professores para a utilização 

pedagógica das TIC em contexto de sala de aula junto de alunos com NEE reiterada em 

vários estudos (Domingues, Gomes, Neto, Rocha, & Garcês, 2008; Ribeiro, Almeida, & 

Moreira, 2010). 

Porém, os educadores são confrontados com as mudanças tecnológicas e a 

sociedade espera que a escola reflita, e adeqúe as suas práticas, essas mudanças no tipo 

e forma de como as atividades que desenvolve (Selywn et al., 2010). Contudo, é errado 

considerar que são a “solução mágica” e que o simples investimento em computadores 
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nas escolas provoca alterações na aprendizagem (Costa et al., 2007; Paiva, 2003; Ponte, 

1997; Sancho & Hernández, 2006). Exceto quando nos referimos as tecnologias de 

apoio que, por si só, permitiram aos alunos ultrapassar as barreiras impostas às suas 

aprendizagens e utilizar estratégias compensatórias, que de outro modo impediriam 

determinado tipo de aprendizagem (ex.: sensoriais) (CAST, 2011b). 

Nesse sentido Cuban (2001) examinou durante duas décadas o impacto do 

investimento em computadores e outras tecnologias na sala de aula, ao nível do ensino 

básico, e constatou que a presença destes recursos não levou a mudanças nos métodos 

de ensino por parte dos professores, reforçando a necessidade de implementação de 

metodologias pedagógicas que rentabilizem o grande potencial que as TIC, ou seja, 

explicitando, modelando e avaliando a utilização de estratégias TIC na sala de aula. 

Ferrão Tavares (2000) afirmou que os computadores alargaram o efeito da “zona 

de desenvolvimento potencial” das crianças, referida por Vygotsky, uma vez que o 

adulto ou os pares mais experientes ajudam a crianças a atingir níveis de 

desenvolvimento mais elevados que, por si só e sem ajuda, não conseguiriam alcançar. 

Logo, a possibilidade de desenvolvimento (ex.: assuntos, profundidade, contextos) é 

potencializado pela tecnologia e contexto social associado, até porque o intervalo entre 

o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial da criança é determinado em 

colaboração com os adultos ou pares. 

O funcionamento inteligente é mediado por agentes, ferramentas e sinais (ex.: 

linguagem, símbolos) que transformam as ações dos indivíduos (Ferrão Tavares, 2000, 

2007), pelo que as TIC permitem desenvolver os contextos de comunicação e 

aprendizagem em sala de aula através do acesso a outros ambientes (ex.: web), outras 

informações e da possibilidade de comunicar com elementos externos ao contexto de 

sala de aula, incluindo de divulgar o trabalho produzido pelos alunos junto de outros 

alunos, pais, comunidade, entre outros. 

Atualmente, a utilização das TIC potencia o desenvolvimento de competências 

múltiplas o que permite reconhecer a importância dos diferentes tipos de inteligência e 

ajustar as práticas pedagógicas às caraterísticas dos alunos envolvidos, explorando 

diferentes formatos (ex.: imagem, som, vídeo) até então desvalorizados pelas práticas 

pedagógicas tradicionais (Cope & Kalantzis, 1995). A mesma ideia é defendida por 

Hayes (2007) que considera que os professores estão a utilizar as TIC nas suas práticas 

de sala de aula integrando e apoiando práticas existentes, mas que existe a necessidade 

de alargar as aprendizagens a novas informações, pertinentes com a introdução das TIC. 
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Paralelamente verificou-se a construção de uma “inteligência coletiva”, referida 

por Levy (2003), onde existe um acréscimo de competências que uma comunidade 

adquire quando cada membro estabelece interação com múltiplos membros e se integra 

numa comunidade, como é o caso da internet social. 

Em termos gerais e segundo Correia e Martins (2000) um dos grandes objetivos 

da educação é preparar todos os alunos para se tornarem elementos ativos da 

comunidade, enriquecendo-a com a diversidade das suas experiências. Assim, o 

desenvolvimento de competências de utilização das TIC pelos alunos permite potenciar 

os aspetos sociais e pedagógicos e revela-se como fundamental na preparação atual e 

futura dos alunos, que têm e terão de agir num mundo rodeado de TIC. Necessitam, por 

isso de dominar um conjunto de competências como procurar e encontrar informação ou 

ser criativos (Kirkwood & Prince, 2005). Para isto podemos afirmar que é importante 

que os professores compreendem os objetivos e as potencialidades das TIC na educação 

(Cowie, 2009), tal como desenvolvam nos seus alunos uma abordagem consciente e 

crítica sobre quando e como podem utilizar este recurso eficazmente (Carioca, 

Lourenço, & Saúde, 2005). Ainda neste sentido, Hattie (2009) chegou-se à conclusão, 

após vários estudos, que quando o aluno controla a sua aprendizagem, ou seja, regula a 

tecnologia, produz resultados melhores do que quando é o professor que executa esse 

papel. 

Por fim, salienta-se que a utilização bem-sucedida das TIC nas escolas 

possibilitará a adoção de valores partilhados nas escolas e a compreensão das suas 

implicações (Kennewell, Parkinson, & Tanner, 2000). 

Modelos de utilização pedagógicas das Tecnologias de Informação e 

Comunicação  

A tecnologia educacional pretende aplicar o conhecimento e ideias de várias 

fontes com o objetivo de melhorar os ambientes de aprendizagem dos alunos tendo em 

conta as ideias e produtos tecnológicos (Hooper & Rieber, 1995), como é observável na 

figura 11. 
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Figura 11 – Modelo de Adoção de Ideias e Produtos Tecnológicos na Educação, 

Retirado de Hooper e Rieber (1995, p. 154) 

Assim, numa perspetiva mais tradicional de utilização das tecnologias a 

instrução é limitada às primeiras 3 fases (familiarização, utilização e integração). 

Contudo, uma perspetiva contemporânea da educação tecnológica a utilização das TIC 

em sala de aula engloba as 5 fases, incluindo a reorientação e a evolução dos 

conhecimentos e competências associados à utilização das TIC, ou seja, os alunos 

experienciam em vez de estudarem apenas os conteúdos (Dede, 1987; Hooper & Rieber, 

1995; Papert, 1981; Rieber, 1992). Esta filosofia de aprendizagem permite aos alunos 

transformarem os seus comportamentos e os processos cognitivos, através de processos 

de construção contínua. 

Ainda neste sentido, a utilização da autorregulação em ambientes de 

aprendizagem com as tecnologias pode contribuir para apoiar e desenvolver estes 

ambientes, assim como as competências que os alunos pretender adquirir sem se focar, 

necessariamente, nos recursos tecnológicos utilizados. Deste modo, os alunos 

desenvolvem competências metacognitivas, motivacionais e de ajuste dos 

comportamentos de acordo com os objetivos e processos de aprendizagem 

(Zimmerman, 1998). Como consequência tendem a definir metas mais realista, a 

persistir e conhecer melhor as tarefas propostas, bem como a mobilizar estratégias para 

a resolução dos seus problemas de aprendizagem, recorrendo às experiências e 

conhecimentos anteriores e respondendo à complexidade das tarefas propostas 
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(Jonassen, 2007; Paris & Byrnes, 1989), pelo que a tecnologia pode ser utilizada como 

suporte a este processo de resolução de problemas (Smaldino, Russell, Heinich, & 

Molenda, 2005). 

Também de acordo com The New London Group (1996) a utilização das TIC em 

sala de aula implica 4 componentes pedagógicas, designadamente: a) situações práticas; 

b) desenvolvimento de designs metalinguísticos explícitos; c) trabalho crítico para 

interpretar o contexto e o significado; e d) a transformação de práticas. Já para Lesgold 

(2007) a aplicação de modelos pedagógicos com recurso à tecnologia em ambientes 

escolares é um processo complexo, dada a necessidade avaliar previamente aspetos 

como a instrução, infra-estruturas tecnológicas, os softwares educativos utilizados e as 

pessoas. 

Outro aspeto que têm influenciado as práticas pedagógicas em geral, e também a 

utilização das TIC na educação é a taxonomia revista de Bloom´s (Anderson & 

Krathwohl, 2001) como resultado da revisão da taxonomia definida por Blooms (1956) 

que resulta de uma abordagem construtiva da aprendizagem. 

A taxonomia original (Blooms, 1956) contemplava três domínios: 

- Domínio cognitivo, centrado no conhecimento intelectual e constituído por 6 

categorias: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação; 

- Domínio afetivo, ligado ao comportamento, atitude, responsabilidade, respeito, 

emoção e valores e que envolvia 6 categorias: recetividade, resposta, valorização, 

organização e caracterização; 

- Domínio psicomotor relacionadas com os reflexos, perceções, competências 

físicas, movimentos aperfeiçoados e comunicação não-verbal e englobam aspetos como 

a imitação, manipulação, articulação e naturalização.  

Por sua vez, a taxonomia revista de Bloom (Anderson & Krathwohl, 2001) 

identificou 19 processos cognitivos que englobar as dimensões de relembrar, 

compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. À semelhança da categorização anterior 

os processos cognitivos estão organizados num aumento da complexidade do 

pensamento que parte do relembrar até ao criar, pelo que existe uma hierarquização 

entre processos, de acordo com a tabela 3, apresentada abaixo. 
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Tabela 3 - Dimensões, Processos e Subprocessos Presentes na Taxonomia Revista 

Bloom (Anderson & Krathwohl, 2001). 

Dimensão Processo Subprocessos 

Relembrar Reconhecer identificar, recuperar 
 Rechamar  
Compreender Interpretar clarificar, parafrasear, representar 
 Exemplificar traduzir, ilustrar 
 Classificar categorizar, resumir 
 Sumariar generalizar, concluir, extrapolar 
 Interpretar interpolar, predizer, contrastar 
 Comparar observar, construir modelos, mapear 
Aplicar Explicar  

executar, utilizar  Executar 
 Implementar 
Analisar Diferenciar discriminar, distinguir, focar 
 Organizar selecionar, encontrar coerência, integrar 
 Atribuir delinear, analisar, estruturar, desconstruir 
Avaliar Verificar coordenar, detetar, monitorizar 
 Criticar testar, julgar 
Criar Generalizar criar hipóteses, 

desenhar, 
construir 

 Planificar 
 Produzir 

Estas dimensões permitem aos professores orientar o processo de ensino-

aprendizagem, com e sem recurso às TIC, no sentido de respeitar a complexidade dos 

processos envolvidos e a maturação da cognição dos alunos. 

Ainda com o objetivo de dotar os professores de constructos teóricos que os 

ajude a utilizar de forma adequada as TIC em contexto de sala de aula, apresenta-se de 

seguida dois modelos de utilização das TIC amplamente estudados nos últimos anos e 

cuja investigação têm evidenciado as suas potencialidades no contexto educacional. 

Modelo Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) 

O Modelo TPACK é reconhecido, atualmente, como um modelo com potencial 

para a integração das TIC na sala de aula e tem sido alvo de vários estudos ao nível da 

sua aplicabilidade com professores e alunos neste contexto e também na formação e 

perceções dos profissionais da educação, tanto em Portugal como noutros países 

(Graham, 2011; Sampaio & Coutinho, 2012). 

Deriva do modelo Pedagogical Content Knowledge (PCK) proposto por 

Shulman (1986) e resulta de um alargamento e aumento da complexidade do modelo 

com a introdução da abordagem das tecnologias como resultado dos esforços de Mishra 
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e Koenhen (2005; 2006) inicialmente apelidado de TPCK (Mishra & Koehler, 2006) e 

posteriormente retificado o nome para Technological Pedagogical Content Knowledge 

(TPACK) (Thompson, 2008). A conceção final do modelo integra construtos de vários 

autores (Cox & Graham, 2009; Mishra & Koehler, 2006; Shulman, 1986) e foi 

esquematizado da forma que é representado abaixo na figura 12: 

 

Pela observação deste modelo e de acordo com Mishra e Koehler (2006) podem 

ser descritos três constructos fundamentais: Pedagogical Knowledge (PK), 

Technological Knowledge (TK) e Content Knowledge (CK), que pela associação de dois 

desses constructos essenciais originam três outros constructos (Technological 

Pedagogical Knowledge (TPK), Technological Content Knowledge – TCK ou 

Pedagogical Contente Knowledge - PCK) e que a integração de todos os restantes 

elementos resulta no Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK), 

conhecido por TPACK. Assim, à luz desta teoria cada um destes constructos foca-se me 

determinados aspetos (Mishra & Koehler, 2006), nomeadamente: 

PK – resulta do conhecimento pedagógico de processos e práticas ou métodos de 

ensino-aprendizagem (e.g. técnicas e estratégias, objetivos, gestão do espaço educativo) 

(p. 1026 – 1027); 

TK – resulta do conhecimento das ferramentas tecnológicas, hardware e 

Figura 12 – Esquema Representativo do Modelo TPACK (Mishra & Koehler, 2006), Baseado em 

http://www.matt-koehler.com/tpack/using-the-tpack-image/. 
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software, bem como estas devem ser utilizadas (e.g. processador de texto) (p.1027); 

CK – resulta do conhecimento dos conteúdos a abordar (e.g. teorias) (Shulman, 

1986) (p.1026); 

TPK – resulta da associação entre competências e capacidades tecnológicas e 

conhecimentos pedagógicos (p.1028); 

TCK – resulta da associação entre as tecnologias e os conteúdos a abordar e a 

possível criação de novas representações (p.1028); 

PCK – resulta da associação e articulação entre os conteúdos abordados e as 

práticas pedagogias, o que pode representar adaptações em ambos os domínios 

(p.1021); 

TPCK – resulta da associação entre um ensino adequado com recurso às 

tecnologias, a utilização de técnicas pedagógicas recorrendo às tecnologias para abordar 

conteúdos, o conhecimento da complexidade dos conceitos e de como a tecnologia 

podem auxiliar na aprendizagem, entendimento dos alunos e seu conhecimentos ao 

nível das teorias e ainda o conhecimento das tecnologias como forma de auxiliar a 

construção de conhecimento (p.1029). 

Nesse sentido, uma adaptação pode ser ao nível do ambiente do ensino (ex. 

diversificar o espaço a decorrer a aula, redução dos elementos distratores ou 

possibilidade de usufruir de um espaço de trabalho silencioso e confortável), ao nível 

dos métodos (ex.: tutoria de pares, decomposição da tarefa, fornecer listas de ortografia 

individualizadas, utilizar pistas visuais como imagens), ao nível da avaliação formativa 

(ex.: apresentação oral, vídeo ou drama, uso de gráficos organizadores), ao nível da 

organização do tempo e apoio na tarefa (ex.: tempo extra, redução da extensão ou 

fornecer mais pausas) e ainda dos materiais e recursos utilizados (ex.: manipuláveis, 

calculadoras, computadores, aplicações, recurso a gráficos organizadores, no sentido de 

estruturar visualmente ou representar conceitos, informações e conhecimentos que 

podem incorporar texto e imagens (Troia, 2014). 

Como resultado, este modelo revela não só a importância do domínio de um 

conjunto de conhecimentos-base (tecnológicos, pedagógicos ou de conteúdo), como 

destaca as alterações que resultam da associação de vários conhecimentos, bem como a 

complexidade da utilização pedagógica das TIC em sala de aula como suporte às 

aprendizagens dos alunos, constituindo conhecimentos importantes aquando da 

planificação de intervenções deste tipo. 

Paralelamente, o modelo Universal Design Learning (UDL) desenvolvido por 
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David Rose, Anne Meyer e outros investigadores do Center for Applied Special 

Technology (CAST, 2011b; Rose & Meyer, 2002) tem-se igualmente destacado, quer 

pela associação de constructos do campo da psicologia e da educação, quer pela 

capacidade de operacionalização da utilização das TIC em contexto de sala de aula, de 

acordo com as suas caraterísticas e princípios, muitas vezes orientadas por planos ou 

exemplos práticos de recursos. 

Universal Design Learning (UDL) 

O principal objetivo da escola é preparar os alunos para os desafios futuros, 

nesse sentido o UDL pretende fornecer aos professores uma estrutura de como podem 

apoiar todos os alunos no desenvolvimento de estratégias de modo a que os alunos se 

tornem experiente e competentes, ou seja, que mobilizem os seus conhecimentos e 

construam novos conhecimentos, com recurso à experiência e aos processos de análise 

dessas mesmas experiências (CAST, 2011b; Rose & Meyer, 2002). 

Por meio da criação de um ambiente de aprendizagem flexível (em que não se 

privilegia um tipo ou formato de ensino em detrimento de outros), idealizado para todas 

as pessoas de modo a desenvolver o pensamento critico e a vontade de se desafiarem 

(CAST, 2011a; Meyer, Rose, & Gordon, 2014). Assim, este modelo pretende otimizar o 

processo de ensino aprendizagem através da mobilização de múltiplas evidências 

científicas sobre como se devem desenrolar as aprendizagens para que os 

conhecimentos, competências e atitudes positivas sejam alcançados (NCAEM, 2015). 

Em termos ideológicos, este modelo surge tendo como base o princípio do 

conceito de Universal Design, aplicado à arquitetura dos espaços físicos, ou seja, 

permitir a acessibilidade a todas as pessoas. Nessa linha de pensamento foi criado o 

Universal Design for Learning (UDL) para permitir modificar o currículo e a forma 

como os alunos aprendem (ex.: acesso a materiais em formatos eletrónicos; recurso a 

vídeos, sons ou imagens; uso de softwares de leitura de texto) respeitando assim as suas 

caraterísticas e necessidades dos alunos (Children, 2011). 

Pelo exposto, o conceito de UDL orienta a sua prática educacional para: 

(A) provides flexibility in the ways information is presented, in the 

ways students respond or demonstrate knowledge and skills, and in 

the ways students are engaged; and 
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(B) reduces barriers in instruction, provides appropriate 

accommodations, supports, and challenges, and maintains high 

achievement expectations for all students, including students with 

disabilities and students who are limited English proficient. (CAST, 

2011b, p. 6) 

Em termos de constructo teórico, este modelo surge como resultado de 

investigações no âmbito da pedagogia, neurociências e da psicologia cognitiva, integra 

fundamentos do trabalho de Piaget, Vygotsky, Bruner, Ross e Wood e Bloom e incluí 

conceitos como zona de desenvolvimento proximal, andaimes ou modelagem (CAST, 

2011b; Meyer & Rose, 2005; Rose & Meyer, 2006). 

Em termos de operacionalização do modelo UDL este estabelece a importância 

das redes neurais para interligarmos três aspetos essenciais no processo de ensino-

aprendizagem: 1) reconhecimento, 2) estratégia e 3) afetividade (Meyer et al., 2014), 

através destes aspetos os alunos em sala de aula, com o auxílio do professor, podem 

analisam o que tem que fazer, como devem fazer e porque o devem fazer. Deste modo 

os alunos definem um quadro de ações no sentido de desenvolver as competências 

pretendidas que é validado pela investigação. Assim, como observado na tabela 4, este 

modelo foi construído com base em três princípios designadamente proporcionar: I) 

múltiplos meios de representação; II) ação e expressão; e III) envolvimento. 

  

A título de exemplo Troia et al. (2012) apresentam o exemplo da escrita na Web 

como forma de operacionalizar os princípios do UDL dado que pode permitir a 

melhoria de acesso, a compreensão e a retenção de informações uma vez que permite ao 

aluno fornecer representação múltipla de conhecimentos e competências de escrita, que 

Tabela 4 – Representação das Diretrizes e Princípios Gerais do UDL (CAST, 2011b), 

Retirada de http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines. 
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de outro modo dificilmente seriam conseguidas. Por outro lado permite o 

desenvolvimento de estratégias para a escrita através da prática guiada tendo em conta 

dos diferentes géneros textuais e fins de escrita, que permitem explorar por exemplo a 

escrita não linear. Finalmente pode aumentar a autoeficácia e motivação para a escrita, 

oferecendo escolha de temas de escrita, um ambiente colaborativo e encorajador para 

escrever e um público autêntico. 

Assim, este modelo apresenta três princípios que procuram respeitar as 

diferenças individuais, tendo-as em conta no processo de aprendizagem ao nível das 

representações (o que aprender), da ação e expressão (como aprender) e no empenho 

(porque aprender). De seguida apresentam-se pressupostos para cada um dos princípios 

definidos de acordo com CAST (2011b): 

Princípio I: Fornecer múltiplos meios de representação 

Os alunos apresentam diferenças quanto ao modo como os alunos compreendem a 

informação apresentada, particularmente evidente no caso das DAE ou de problemas 

sensoriais, pelo que a escola deve ser capaz de abordar conteúdos de diferentes formas 

proporcionando opções de representação para que estes consigam relacionar conceitos 

aprendidos com novas aprendizagens. 

O princípio I é composto por três diretrizes (diretriz 1, 2 e 3), nomeadamente:  

Directriz 1: Fornecer opções de perceção 

É importante assegurar que as informações-chave sejam igualmente percetíveis 

para todos os alunos, seja pelo reforço da informação por meios sensoriais distintos ou 

pelo ajuste de formatos de apresentação da informação como tamanho ou amplificação 

do som. Aspetos fundamentais, a título de exemplo os alunos com défices sensoriais ou 

percetivos.  

Diretriz 2: Fornecer opções de linguagem, expressões matemáticas e símbolos 

Pretende-se diversificar as formas de representação, sejam elas linguísticas ou 

não linguísticas, e criar representações alternativa associadas a estratégias de instrução 

em sala de aula para os conceitos abordados sejam acessíveis, claro e compreensíveis 

para os alunos. 

Diretriz 3: Fornecer opções de compreensão 

Ensinar os alunos a transformar a informação acessível em conhecimento 

utilizável que permitem a assimilação ativa de novas informações e permite o 

desenvolvimento de capacidades para processar a informação (e.g. selecionar, 

categorizar estrategicamente ou memorizar de forma ativa). Os indivíduos diferem 
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muito em suas habilidades em processamento de informações e em seu acesso ao 

conhecimento prévio através do qual eles podem assimilar novas informações.  

Princípio II: Proporcionar múltiplos meios de ação e expressão 

Também quanto ao modo como os alunos se expressam podem existir diferenças, 

por exemplo, alunos com paralisia cerebral terão provavelmente mais dificuldade em se 

expressar através de movimentos ou alunos com problemas percetivos em escrever do 

que falar. Estas dificuldades não devem impedir ou condicionar a ação e expressão dos 

alunos durante os processos de aprendizagem. Pelo exposto torna-se relevante que os 

alunos e professores disponham de um leque diversificado de estratégias e métodos de 

modo a organizar a sua prática de acordo com as formas mais eficazes para cada aluno.  

Por sua vez, o princípio II é composto por três diretrizes (diretriz 4, 5 e 6), 

designadamente:  

Diretriz 4: Fornecer opções para a ação física 

Fornecer a todos os alunos materiais com os quais possam interagir (ex.: peças 

manipuláveis ou interativas de software educativo, teclado) permite diversificar as 

práticas pedagógicas e em alguns casos quebrar barreiras existentes (ex.: cegueira, 

dislexia, disgrafia ou problemas ao nível das funções executivas) que podem potenciar o 

desenvolvimento de aprendizagens. 

Diretriz 5: Fornecer opções de expressão e comunicação 

Aos alunos é dada a oportunidade de se expressar adequadamente através de 

diferentes formas de comunicação que são igualmente valorizadas. Por exemplo, a 

construção de uma narrativa como resultado de uma conversa pode ser tão valorizada 

como a escrita dessa mesma narrativa, onde provavelmente o aluno com dislexia 

apresentaria mais dificuldades. 

Diretriz 6: Fornecer opções para funções executivas 

As "funções executivas” estão associadas a atividades complexas que 

envolvem a utilização do córtex pré-frontal e permitem controlar reações impulsivas e 

de curto prazo num determinado ambiente. No entanto alguns alunos apresentam 

dificuldades ao nível de processos inferiores, muitas vezes por falta de fluência, que 

condicionam a execução das tarefas e a possibilidade de realizarem tarefas de nível 

superior. Nesse sentido o modelo UDL permite a utilização de estratégias planeadas que 

podem ser alteradas caso de revele pertinente e que são constantemente monitorizadas. 

Assim, o professor proporciona “andaimes” para a realização de atividades inferiores 

(ex.: criação de associações entre conceitos e imagens para facilitar a rechamada a 
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informação) e apoia a realização eficaz do atividades superior (ex.: explicita estratégias 

a utilizar, desconstrói atividades, antecipa tarefas, trabalha questões de persistência nas 

tarefas). 

Princípio III: Proporcionar múltiplos meios de empenho7  

As questões afetivas são essenciais no desenrolar do processo de aprendizagem 

(já destacado no capítulo anterior) e aspetos como as motivações ou o envolvimento 

numa tarefa pode variar significativamente entre alunos. As preferências quanto ao tipo 

de organização do trabalho em sala de aula (individual, em pequeno grupo ou grupo 

turma), ou o tipo de atividade preferida (ex.: alguns alunos preferem abordagens mais 

tradicionais e rotineiras e outros alunos valorizam a inovação e espontaneidade) variam 

de aluno para aluno. Cabe à escola e aos professores proporcionar múltiplas formas de 

potenciar o empenho e a motivação dos alunos para a tarefa escolares. 

Por fim, o princípio III é composto por outras três diretrizes (diretriz 7, 8 e 9), 

detalhadamente:  

Diretriz 7: Fornecer opções para o recrutamento de interesse 

A falta de interesse dos alunos para as aprendizagens tem como consequência 

uma não assimilação da informação, que passa despercebida ou não é processada, o que 

impossibilita a sua utilização futura e compromete a aquisição de conhecimento. Torna-

se, por isto, muito importante que os professores dediquem tempo a promover a atenção 

dos seus alunos, no sentido de manter o interesse do aluno e torna-lo mais 

autodeterminado face às tarefas propostas, dado que só assim permite a aquisição de 

conhecimento.  

Diretriz 8: Fornecer opções para sustentar o esforço e a persistência 

Aprender implica despender tempo para focar a atenção na tarefa e esforçar-se 

para o manter pelo que é importante motivar os alunos para adquirirem estratégias que 

ajudem a regular a sua atenção e concentração no sentido de facilitar a manutenção 

eficaz dos alunos nas tarefas propostas. 

Diretriz 9: Fornecer opções para a autorregulação 

É importante que os alunos sejam capazes, de forma cada vez mais autónoma, 

de regular suas próprias emoções e motivações. Assim, o UDL estimula a capacidade de 

autorregulação dos sujeitos com vista a utilizarem estratégias específicas que se ajustem 

com os objetivos propostos através do controlo emocional, comportamental e cognitivo 

                                                      
7 Tradução pela autora do termo original “engagement”. 
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que permitem um envolvimento eficaz nas tarefas. Pelo exposto os alunos aprender a 

agir de forma crítica e reflexiva sobre o seu processo de aprendizagem (ex.: dificuldades 

e potencialidades específicas) apoiados por processos de modelagem e reforço pelo 

professor ou pares. 

Paralelamente foram sugeridos um conjunto de métodos de acordo com os três 

princípios do modelo UDL. Deste modo ao nível da rede de reconhecimento sugeriram 

o fornecimento de múltiplos exemplos, o uso crítico de recursos e a utilização de 

diversos meios, formatos e contextos de apoio às aprendizagens. Quanto às redes 

estratégicas (ação e expressão) recomendaram o fornecimento de modelos flexíveis e de 

qualidade, a possibilidade a práticas apoiadas, o feedback contínuo e relevante e ainda a 

oportunidade de permitir a demonstração do conhecimento de forma flexível. Por fim, 

relativamente às redes afetivas evidenciaram uma oferta variada quanto a ferramentas e 

conteúdos, ao ajuste dos níveis de desafio proposto, das recompensas e ainda 

relativamente aos contextos de aprendizagem (Hall, Strangman, & Meyer, 2009). 

 

VI) A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação na escrita 

junto de alunos com Dificuldades de Aprendizagem Específicas ou 

problemas na escrita. 

 

As tecnologias trouxeram mudanças às práticas dos professores que alteraram a 

forma de pensar sobre o ensino da escrita e são extremamente importantes neste 

processo (Andrews et al., 2009; Burnett et al., 2006; Graham, Bollinger, et al., 2012; 

Lacina & Griffith, 2013; McClay, 2012). A escola deve explorar as potencialidades das 

ferramentas e dos dispositivos tecnológicos visto estarem à disposição das pessoas 

apesar de nem todos a explorarem. A escola deve por isso mediar o processo de 

transformação da informação em conhecimento (Tavares & Barbeiro, 2011). 

Segundo Gutiérrez, Baquedano‐López, e Tejeda (1999) os alunos têm 

conhecimentos e competências em tecnoliteracias, ou seja, domínio associado às 

aptidões de utilização das tecnologias e alfabetização, aprendidas dentro e fora da sala 

que trazem flexibilidade na construção e interpretação de textos e torna possível a 

diversificação se contextos de escrita com diversas ferramentas: computador, tablets ou 
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espaços online (Edwards-Groves, 2011). 

Ainda nesse sentido foram publicadas no Diário da República, 2.ª série, N.º 95, 

de 17 de maio de 2013 as competências chave para o desenvolvimento ao longo da vida 

nomeadamente:  

comunicação na língua materna; comunicação em línguas 

estrangeiras; competência matemática e competências básicas em 

ciências e tecnologia; competência digital; aprender a aprender; 

competências sociais e cívicas; espírito de iniciativa e espírito 

empresarial e expressão culturais. (p.15763) 

Assim, a alfabetização digital consiste no desenvolvimento de competências 

para a utilização de forma confiante e crítica das TIC em atividades de lazer, 

aprendizagem e comunicação, sendo uma das competências essenciais para a 

aprendizagem ao longo da vida (Comissão Europeia, 2008; Selwyn, 2009). 

Alguns exemplos de competências são a utilização da literacia tradicional 

(leitura, escrita e compreensão de textos ou imagem); competências de pesquisa e 

análise crítica da informação (ex.: identificar questões importantes, localizar 

informações, avaliar criticamente a utilidade dessas informações, sintetizar informações 

para responder a essas perguntas) ou competências sociais de interação, colaboração e 

partilha (ex.: comunicar a mensagem e/ou respostas a outras pessoas) (Jenkins, 2006; 

Kinzer & Leander, 2003; Leu et al., 2004; Leu, 2002; Leu & Kinzer, 2000). 

Nesse sentido, segundo Buckingham (2007) as aprendizagens devem por isso 

promover o desenvolvimento de competências funcionais, críticas e ativas de literacia 

com as tecnologias. Também MacArthur (2009) sugere uma sequencialização do ensino 

da escrita analógica, linear, seguida a escrita de textos em contexto digital. Aspeto 

igualmente considerado por Leander (2009) que defendeu a utilização de uma 

"pedagogia paralela", por parte do professor, entre o ensino "tradicional", as novas 

formas de literacia e as práticas em literacia. Contudo alguns autores defendem que 

ainda é necessária mais investigação sobre a escrita digital por crianças (Lankshear & 

Knobel, 2003; Nixon, 203; Peterson-Karlan, 2011), assim como estudos comparativos 

entre a escrita digital e manual (Burnett et al., 2006). 

Quanto às evidências das TIC durante o processo de escrita alguns estudos não 

verificaram a existências de diferenças significativas na qualidade da escrita quando se 

utiliza o computador (Collier & Werier, 1995; Collins, 1990; Grejda & Hannafin, 1992; 
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Harrington, Shermis, & Rollins, 2000; MacArthur & Graham, 1987b; Nichols, 1996; 

Wolfe, Bolton, Feltovich, & Niday, 1996). Também se conhece a existência de estudos 

que analisam as oportunidades e desafios da utilização dos Ipad´s junto de crianças 

durante o processo de alfabetização. O estudo de Flewitt, Flewitt, Messer, e Kucirkova 

(2014) com crianças entre os 3 e 13 anos permitiu estacar alguns aspetos positivos da 

utilização de Ipad´s, durante 2 meses, no processo de alfabetização ou pré-alfabetização 

nomeadamente o aumento da motivação e da concentração das crianças, a construção de 

ambientes ricos na comunicação e interação colaborativa, assim como o estímulo à 

realização de atividades independentes. 

Ainda neste sentido, Osório (2010) referiu que: 

As TIC incluem ferramentas capazes de nos permitir a edição de texto, 

de som, de imagem fixa e/ou animada ou vídeo, assim como nos 

proporcionam a possibilidade de desenvolver narrativas digitais ou 

percursos informacionais sequenciais ou hipertextuais. Selecionando 

as ferramentas adequadas, dispomos de recursos para conceber e 

desenvolver narrativas ou ambientes comunicacionais em modo 

hipertexto ou em formato multimédia ou, também, na combinação 

destes últimos numa expressão hipermédia.(pp. 8,9) 

Tanto Tavares e Barbeiro (2011) como MacArthur (2009) consideram que a 

utilização das TIC durante o processo de escrita pode ser favorável à qualidade do texto 

produzido. Deste modo, durante o processo de planificação o escritor recorrer à 

memória e/ou a recursos externos (ex.: pesquisa, observação, reescrita) para formular 

ideias que podem ser integradas no texto e que posteriormente são selecionados e 

organizados. 

Também o processo de textualização (de transformação e desenvolvimento das 

ideias planificadas no texto) ou de revisão (ex.: correção ortográfica, sintática, 

morfológica, ajuste aos objetivos) quer na realização de uma revisão substantiva que 

pela mobilização de estratégias de utilização do corretor ortográfico para a edição do 

texto pode ser facilitado. Por fim, quanto à publicação permite a partilha na Internet, 

com o aumento da interação autor-leitor ou a possibilidade de se realizem comunidades 

de escrita em rede (ex.: colaborativas e interativas). 

De notar ainda as potencialidades quanto às possibilidades gráficas de formação 
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e produção do texto (ex.: emoticons8,multimédia, hipertexto, multimodalidade), assim 

como permite a retroversão de ações, ou seja, desenvolve a confiança e cria condições 

para que o aluno veja o erro de outra forma, uma vez que o aluno pode "experimentar" 

no computador sem deixar essa marca de erro, possibilitando ainda a estimulação de 

experiências de aprendizagem e de fluência tecnológica (MacArthur, 2009; Tavares & 

Barbeiro, 2011). 

Nesse sentido, segundo Graham, McKeown, Kiuhara e Harris (2012a) o 

processador de texto apresentou um effect size de 0.47 com recurso à análise de 30 

estudos experimentais e quase-experimentais junto de alunos do 1.º ao 8.º ano de 

escolaridade (Bangert-Drowns, 1993; Goldberg et al., 2003; Graham, Harris, et al., 

2015b; Graham & Perin, 2007). 

Contudo, alguns investigadores sugerem que os alunos que compõem com o 

processador de texto estão em desvantagem na escrita manual (Collins, 1990; 

MacArthur, 2009; MacArthur & Graham, 1987b; Margalit & Roth, 1989; Russell & 

Haney, 1997; Russell & Plati, 2000; Russell & Plati, 2001; Tavares & Barbeiro, 2011). 

Por exemplo, Grejda e Hannafin (1992) verificaram no seu estudo que os alunos fizeram 

mais revisões mecânicas ao compor em um computador comparativamente aos que 

utilizaram o papel e lápis. Mas Carnahan et al. (2012) verificaram que o uso das 

tecnologias como suporte visual explícito permitiu aos alunos criar ideias e narrativas 

mais complexas, assim como escrever com menos erros. 

As tecnologias podem ajudar o processo de ensino-aprendizagem através da 

promoção da motivação; da facilitar do acesso, acompanhamento e avaliação dos 

conhecimentos pelo aluno e professor; da diferenciação e alternativas pedagógicas, de 

permitir o envolvimento da comunidade escolar com o mundo e ainda de facilitar 

trabalho administrativo em contexto escola (Ribeiro et al., 2010). Também outros 

autores consideram que os alunos ficam mais envolvidos e motivados para a escrita 

quando podem utilizar o computador (Goldberg et al., 2003; Hidi & Boscolo, 2006). 

A utilização das TIC em contexto de escrita é cada vez mais natural (Gnach, 

Wiesner, Bertschi-Kaufmann, & Perrin, 2007) e esta interação têm provocado alterações 

no processo comunicacional e no próprio processo de escrita uma vez que possibilita 

novos formatos de escrita (ex.: linear, multimodal), que pode ocorrer em diferentes 
                                                      
8 Segundo Tavares e Barbeiro (2011, p. 7) emoticons são símbolos gráficos (abusivamente designados por ícones) animados ou 
fixos, aptos a transmitir emoções (como tristeza, espanto, raiva, etc.), de forma parcialmente isomórfica da realidade (através de 
desenhos estilizados de rostos, por exemplo), mas também codificada, ou a substituir saudações, comentários opinativos, críticas, 
etc. 
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contextos (ex.: síncrona ou assíncrona; individual, coletiva ou colaborativamente) e 

pressiona à integração de uma alfabetização digital por parte da escola (Lacina & 

Griffith, 2013; MacArthur, 2009). Exemplo disto é um estudo de Ok, Kim, Kang, e 

Bryant (2016) que permitiu construir uma escala de avaliação para pais, professores e 

profissionais avaliarem as aplicações desenvolvidas para o ensino de alunos com DAE 

no 3.º CEB. 

Apesar disso verifica-se por um lado a uma resistência ou desatenção para a 

utilização das TIC na educação (MacArthur, 2009) contrária há muito forte relação 

estabelecida entre as TIC e a escrita escolar ou profissional (Tavares & Barbeiro, 2011). 

Alguma investigação tem sido realizada sobre o efeito das ferramentas TIC na 

escrita em sala de aula (Graham & Hall, 2016; Morphy & Graham, 2012). Mas 

precisamos de mais e melhor investigação sobre como as tecnologias podem ser 

benéficas na composição escrita por alunos com DAE, incluindo na utilização de 

dispositivos de comunicação móvel (Berninger, Nagy, Tanimoto, Thompson, & Abbott, 

2015; Boyle, Forchelli, & Cariss, 2015; Brown, 2011; Englert, Wu, & Zhao, 2005; 

Glass et al., 2010Graham et al., 2001; Graham, Harris, et al., 2015b; MacArthur, 1996, 

2000b, 2009; Peterson-Karlan, 2011; Zhang, 2000). 

Nesse sentido, MacArthur (2009) refere que o mais importante será estudar o 

design instrucional de utilização das tecnologias para apoiar a instrução na escrita, sem 

esquecer que as competências básicas de escrita também são importantes. Ideia esta 

igualmente reforçada por outros autores (ex.: Troia et al., 2012). Também Smedt e Keer 

(2014) consideram que as TIC devem ser combinadas com a instrução e práticas de 

colaboração para melhorar a escrita dos alunos. 

Vários autores relembram ainda que o uso da tecnologia por si só não melhora o 

desempenho da composição de textos de alunos com DAE. Torna-se necessário uma 

instrução clara, explicita, prática, estruturada, cientificamente validada e orientada pelo 

professor de acordo com as necessidades individuais de cada aluno e objetivos a atingir 

(Boyle et al., 2015; Graham et al., 2001; Zhang, 2000). 

Atualmente é fundamental desenvolver a capacidade dos alunos utilizarem as 

TIC com sucesso, que dentro e fora da sala, no domínio de competências como a 

utilização da internet para pesquisas ou recolher informação, o uso do processador de 

texto ou a compreensão das diferentes convenções de escrita (Downes, 2002; Graham, 

Bollinger, et al., 2012; Zevenbergen & Logan., 2008). 

Paralelamente a investigação no campo cognitivo tem demonstrado que o 
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processo de escrita é rico na resolução de problemas que requer monitoramento 

constante do progresso em direção às metas da tarefa (Bruning & Horn, 2000). Neste 

domínio as TIC consistem em ferramentas poderosas, interativas e flexíveis para o 

ensino e a conclusão da escrita de qualidade para estudantes com e sem DAE (Beach & 

Friedrich, 2006; Graham, Bollinger, et al., 2012; Karchmer, 2001; Kleiner, 2007; 

MacArthur, 2009). Assim, vários autores defendem espaços de aprendizagem, com 

práticas planeadas, que incluem o uso de multimédia e tecnologia, que oferecem tarefas 

de escrita interessante, autêntica e com propósitos definidos (Kellogg, 2008; 

MacArthur, 2009; Riel, 1989; Riel, 1990; Schwartz & MacArthur, 1990). 

Do mesmo modo, a investigação tem demonstrado que a motivação é um fator 

fundamental para o desenrolar das aprendizagens, e consequente qualidade do 

desempenho dos alunos (Coutinho, 2009; Guimarães & Boruchovitch, 2004; Lemos, 

Almeida, & Primi, 2007; Ricoy & Couto, 2009). Pelo exposto, o papel motivacional da 

TIC na escrita tem sido amplamente discutido por vários investigadores, contudo a 

veracidade desta premissa não é unânime e revela-se a necessidade de uma maior 

pesquisa sobre este assunto (MacArthur, 1996; MacArthur, 2009; Peterson-Karlan, 

2011; Troia et al., 2012). 

 Apesar disso, importa referir que existe um elevado número de investigadores 

que reforçam a presença de uma motivação intrínseca e extrínsecas (ex.: sociais) para a 

utilização destas ferramentas no processo de escrita (Baptista et al., 2011; Graves, 1983; 

Kellogg, 2008; Lacina & Griffith, 2013). 

Assim, vários estudos confirmaram o beneficia da utilização de tecnologias de 

apoio para o processo de escrita dos alunos com DAE ao nível da ortografia, gramática, 

das atividades de pré-escrita e para a delineação de ideias. Exemplos disso são as 

tecnologias de síntese (sintetizador de voz - texto convertido em fala artificial) ou 

reconhecedor de voz (fala convertida em texto) que permitem ao aluno ditar ou ler o 

texto escrito, reforçando a vantagem da comunicação oral destes alunos e contribuindo 

para que focar a sua atenção no processo de desenvolvimento de conteúdo. Estas 

ferramentas são particularmente úteis para a transcrição e revisão de texto (Gardner, 

2008; Graham et al., 2001; Li & Hamel, 2003; MacArthur, 1996, 2000b, 2009). E em 

ambientes de 1 para 1, uma vez que em grande grupo se cria “ruído” (Forgrave, 2002; 

Lewis, 1998; MacArthur, 2009). 

Thompson et al. (2016) sintetizaram algumas das evidências científicas das 

tecnologias de apoio junto de alunos com DAE: Software verificadores ortográficos 
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(MacArthur, Graham, Haynes, & De La Paz, 1996); 

 Sintetizador de texto, ou seja, programas onde se fala e o software escrever 

convertendo a fala em texto (Elkind, Cohen, & Murray, 1993; Higgins & 

Raskind, 1995; Leong, 1992, 1995; Raskind & Higgins, 1995); 

 Sintetizador de voz, ou seja, o software que lê, com recurso a voz artificial, o 

que foi escrito no texto (De La Paz, 1999; Higgins & Raskind, 1995; Raskind & 

Higgins, 1999); 

 Preditor de palavras, ou seja, é um software que prediz a ortografia de uma 

palavras, enquanto o escritor digita, tendo em conta a frequência e contexto das 

palavras. Por vezes pode servir para a correção ortográfica ou estar associado ao 

sintetizador de voz (MacArthur, 1998, 1999). 

Paralelamente os mesmo autores destacaram alguns estudos, ainda que 

reduzidos, relativamante à associação entre as tecnologias de apoio e a instrução com 

recurso ao modelo SRSD no ensino da escrita junto de alunos com DAE (MacArthur, 

Graham, Schwartz, & Shafer, 1995; MacArthur, Schwartz, & Graham, 1991). 

Sabe-se ainda que a escrita digital por alunos com DAE (ex.: disgrafia) pode 

promover a autoestima dos alunos poder contribuir para aumentar o tempo dedicado 

pelo aluno à tarefa e aumentar as experiências de sucesso. Por exemplo se um aluno não 

apresenta uma letra legível que permita a quem lê reconhecer e compreender o que é 

lido o propósito da escrita fica comprometido e o feedback do leitor pode contribuir para 

uma diminuição da autoestima e envolvimento pelo que as TIC tornam possível focar o 

leitor a mensagem em vez dos aspetos gráficos do texto (Forgrave, 2002; MacArthur, 

2009). 

O uso das TIC em contexto de sala de aula deve ser voltado para os objetivos 

abordados na sala de aula e não como de forma abstrata e geral (ex.: o corretor 

ortográfico consiste numa poderosa ferramenta junto de alunos com DAE, contudo deve 

ser utilizado de forma contextualizada sobe pena de perder o seu propósito uma vez que 

tão importante como a correção de erros ortográficos e compreender o porquê de uma 

determinada palavra se escrever de uma forma e não noutra) (MacArthur, Graham, 

Haynes, & De la Paz, 1996). 

Segundo a investigação diversos programas de computadores podem melhorar 

significativamente as competências de escrita de alunos entre o 4.º e o 9.º ano de 

escolaridade com problemas persistentes ao nível da escrita e que necessitam de 
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instrução intensiva, dentro e fora da sala de aula (Cheung & Slavin, 2012; Englert et al., 

2005). 

Lovell e Phillips (2009) centraram o seu estudo na avaliação da adequação de 13 

programas de software autorizados comercialmente disponíveis para o ensino de leitura 

e escrita para alunos do 1.º CEB através de aspetos como: design de interface, conteúdo, 

design instrucional, se o programa suportada as reivindicações educacionais propostas, 

bem como a adequação para complementar a instrução de leitura e escrita. Como 

resultado verificaram que a maior parte dos programas não permitia a utilização 

instrucional em sala de aula por não acompanhar o progresso do aluno, não fornecer 

feedback ou não estar adaptado às necessidades dos alunos. 

O treino de competências de utilização das TIC combinado com práticas de 

instrução da escrita podem ser benéficas para alunos com DAE (MacArthur, 2000a). 

Também, segundo uma investigação desenvolvida por McClay (2012) verificaram, de 

igual modo, uma correlação positiva entre a composição em computadores e a 

qualidade, extensão e motivação para escrever (Mason et al., 2011). 

Por sua vez, a colaboração de pares com recurso às TIC aumenta a possibilidade 

de interação e colaboração entre pares, professores e comunidade possibilitando 

compartilhar recursos e responsabilidades como, por exemplo, a publicação e 

divulgação de textos na internet ou a utilização de edição de texto em tempo real (ex.: 

googledrive) (Barbeiro, 2003; Cook & Friend, 1995, 1996; Meirinhos & Osório, 2014; 

Quenneville, 2001; Tavares & Barbeiro, 2011). 

As canetas inteligentes ou aplicações de tablet para anotações apresentam 

potencial para ajudar os alunos com DAE a compensarem a fraca habilidade de tomar 

notas (ex.: reduzida fluência de escrita, dificuldade em selecionar informação 

significativa ou em entender o sentido das notas após a leitura) fruto das dificuldades 

sentidas ao nível do processamento da informação. Assim, no campo da compreensão 

leitora também as tecnologias, combinadas com modelagem orientada, permitem que os 

alunos com DAE aprendam de forma adequada e com precisão, aumentando o seu grau 

de compreensão da informação lida (Berninger et al., 2015; Boyle et al., 2015; Franzke 

et al., 2005). 

As aplicações Penultimate (Evernote, 2013), NotesPlus (Train, 2012) ou 

AudioNote (Luminant Software, 2013) são exemplos úteis para aceder e armazenar as 

informações num só lugar e com possibilita de gravação áudio (Brown, 2011; Cheung 

& Slavin, 2012; Ciullo & Reutebuch, 2013). 
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Também Carnahan et al. (2012) destacaram num algumas ferramentas TIC que 

podem ser utilizadas em contexto de sala de aula conjuntamente com instrução na 

escrita (ex.: Book Builder tool - http://bookbuilder.cast.org - que permite criar livros 

digitais online e gratuitamente). 

Por sua vez, os softwares como storywriting podem proporcionar um estímulo 

para motivar alunos relutantes a escrever (Ciullo & Reutebuch, 2013; Forgrave, 2002) 

(Zhang, 2000). Outros exemplos de softwares de apoia à escrita são: Co:Writer 6 

(DonJohnston., 2010), Kurzweil 3000 (Systems, n.d.) ou PenfriendXL (XL, 2010), 

Clicker Five (Software., 2005) Boardmaker com Speaking Dynamically Pro (DynaVox. 

Mayer-Johnson, 2009), Intellitools (Mayer-Johnson., 2007), Inspiration e Kidspiration 

(http://www.inspiration.com). 

Já Curcic e Johnstone (2016) avaliaram o efeitos da intervenção na escrita com 

recurso a livros interativos digitais junto de alunos do 7.º e 8.º ano com DAE ao nível da 

leitura e verificaram um efeito significativo do grupo que utilizou i-books, para a 

realização de leitura, construção de notas, escrita de resumos e revisão dos textos 

produzidos, com uma melhor qualidade do texto do que os alunos que não recorreram a 

livros digitais interativos. 

No caso da Internet, dos blogs, do multimídia e dos wikis não foram ainda 

intensivamente estudadas mas constituem ferramentas importantes na exploração de 

plateias reais de escrita que podem contribuir de forma positiva para a melhoria do 

processo de escrita e até reescrita de textos, bem como aumentar o reforço/esforço 

nestas atividades, como forma primária de expressão das ideias que pode perdurar no 

tempo (Englert et al., 2005; Graham et al., 2001; Lacina & Block, 2012; Lacina & 

Griffith, 2013; Little et al., 2010; MacArthur, 2000a; MacArthur, 2009; Zhang, 2000). 

Nesse sentido, Pifarre e Fisher (2011) destacou a oportunidade que os wikis permitem a 

escrita colaborativa num site comum onde os visitantes podem criem, editem, revisem, 

expandam ou liguem páginas da web com facilidade, o que pode facilitar a utilização de 

estratégias de revisão e composição, ampliando a experiência dos intervenientes. 

De referir que existem novas formas de abordar o desempenho da escrita 

referidas por Graham e Rijlaarsdam (2016, p. 790) como “keylogging programs, eye-

movements and eye-and-pen technology “, embora pouco utilizadas fora do contexto da 

investigação apesar de privilegiarem o processo de escrita (Moore & MacArthur, 2016). 

As investigações relativamente à utilização de ferramentas digitais na escrita têm 

incidido ao nível do uso do processador de texto associado ao teclado ou ao corretor 
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ortográfico, assim como softwares de conversão de texto em fala ou fala em texto 

(Peterson-Karlan, 2011). Salvaguarda-se que softwares de conversão de texto em voz ou 

voz em texto podem não se adequados para atividades em contexto de sala de aula dado 

que nem sempre o programa consegue ler corretamente o que está escrito, o que pode 

ser contraproducente para o processo de ensino aprendizagem, ou existe demasiado 

ruído o que pode condicionar a escrita correta das palavras pelo software. 

Segundo MacArthur (1996), no domínio da escrita, as Tecnologias de apoio 

podem facilitar o processo de escrita de alunos com NEE, incluindo DAE, tornando-o 

mais satisfatório. O mesmo autor defende que alunos com dificuldades ao nível da 

escrita podem beneficiar que um conjunto alargado de aplicações de computador que os 

ajudará a escrever (MacArthur, 2009), como por exemplo: Dragon Dictation - 

NaturallySpeaking® da Dragon®. 

No caso de alunos com problemas de atenção e DAE a mobilização de 

estratégias para a construção de mapas conceptuais, digitais ou analógicos, tem surtido 

efeitos positivos na escrita de alunos com DAE e problemas de atenção (Anderson-

Inman, Knox-Quinn, & Horney, 1996; Herl, O'Neil, Chung, & Schacter, 1999). Assim, 

segundo MacArthur (2009) os mapas conceptuais eletrónicos ou os gráficos 

organizadores digitais (ex.: Inspiration; coggle, Mindmodo, iMindMap, Freeplane, 

Mindjet) apresentam vantagens, comparativamente com as versões impressos, ao nível 

da facilidade de revisão e mudança, bem como a possibilidade de expandir ou organizar 

os detalhes de forma razoável. 

Destacam-se, de seguida, alguns estudos desenvolvidos sobre a utilização das 

TIC no processo de escrita e juntos de alunos com e sem DAE: 

Cuban (2001) observou as potencialidade da utilização multimodal das 

tecnologias ao apoiarem o desenvolvimento e modelagem de estratégias ao longo das 

várias etapas do processo de escrita, nomeadamente com ferramentas de elaboração, 

edição e revisão do processo de escrita. Por exemplo, as potencialidades do processador 

de texto são muito superiores à do papel e lápis, fáceis de entender e utilizar e permite a 

adoção de aplicações text-to-speech que permitem a leitura em voz alta texto que os 

alunos escreveram, bem como a utilização do corretor ortográfico ou do dicionário. 

Paralelamente, um estudo de Wolf, Berninger, e Abbott (2016) verificaram que a 

utilização de uma intervenção multimodal na escrita (auditiva, visual, tátil e motor) se 

revelou mais eficaz do que a escrita manual, apresentado uma melhor ortografia no 

ditado e reconhecimento ortográfico. 
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Por sua vez, num estudo de Richards et al. (2016) com 7 alunos do secundário 

com dislexia e/ou disgrafia foi possível concluir o efeito positivo da instrução explicita 

da utilização de estratégia de leitura seguida do processo de anotações e resumo, quer 

pela escrita manual ou digitação. No entanto o processo de escrita manual durante a 

recolha de notas permitiu uma melhoria geral ao nível da linguagem enquanto a 

digitação permitiu obter apenas melhoria na compreensão leitora do texto. 

Num estudo de Cook e Bennett (2014) sobre o impacto da instrução na escrita de 

alunos do 9.º ao 12.º ano de escolaridade, incluindo com alunos com DAE e tendo por 

base estudos de caso, foi possível verificar o efeito positivo forte do modelo SRSD e 

moderado do Pentop computer na qualidade de escrita dos alunos. Por sua vez, Weigelt 

Marom e Weintraub (2015) realizou um estudo sobre utilização de programas de 

digitação com recurso ao teclado foi verificado um efeito positivo da instrução de 14 

semanas com o programa “easy-fingers” junto de adultos com DAE, que aumentaram a 

sua velocidade de escrita contrariamente aos alunos sem DAE. Contudo, na manutenção 

ambos os grupos melhoraram a velocidade de escrita. 

Atualmente ainda é necessária mais investigação ao nível das tecnologia móveis 

(ex.: tablets, telemóveis inteligentes, canetas inteligentes) associado à instrução 

(Graham et al., 2015; Kennedy & Deshler, 2010; Thompson et al., 2016) junto de 

alunos com DAE. Contudo alguns estudo com computadores ou tablets, nomeadamante: 

Um estudo de Tanimoto, Thompson, Berninger, Nagy, e Abbott (2015) analisou 

a eficácia da instrução de escrita computadorizada do iPad, junto de 35 alunos com 

DAE entre o 4º e 9º ano de escolaridade, tendo verificado o efeito positivo da sua 

utilização após 18 aulas (2 horas) ao nível da escrita manual, ortografia e sintaxe, 

excetuando a sintaxe oral. Este dados validam a utilizade da utilização do computador 

na intevenção individualizada junto de alunos com DAE. 

Também outro estudo de Berninger, Nagy, Tanimoto, Thompson e Abbott 

(2015) constatou os benefícios da utilização de Ipad´s junto de 11 alunos do 4.º ao 9.º 

ano de escolaridade com DAE (dislexia, disgrafia, disortografia e problemas na 

linguagem oral) após uma intervenção de 18 sessões que incluiu o ensino da formação 

de letras com setas sequenciais, numeradas e coloridas com contornos completos que 

escreveram letras em linhas adicionadas ou apenas a escrita manual no Ipad Os 

resultados evidenciaram ganhos da instrução explícita e no ensino ao nível da caligrafia, 

ortografia, morfofonêtica e comprrensão ou compreensão dos textos. 

Por sua vez, Santangelo e Graham (2016) realizaram uma meta-analise com 
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estudos experimentais e quase experimentais junto de alunos do 1.º ao 12.º ano de 

escolaridade sobre o ensino da caligrafia para melhorar a legibilidade, fluência e 

qualidade da escrita que comprovaram a importância de competências de transcrição no 

processo de escrita com melhoria na qualidade (ES=0.84), extensão (ES=1.33) e 

fluência na escrita (ES=0.48). De referir que também foi evidente o impacto da 

instrução na escrita manual com recurso às tecnologias (ES=0.85) com um efeito 

positivo significativo na legibilidade. 

Além disso, num estudo de Tanimoto, Thompson, Berninger e Abbott (2015) 

junto de 11 alunos com DAE, incluindo dislexia, disgrafia e disortografia ou problemas 

na linguagem oral foi possível observar um efeito positivo da utilização de instrução 

computadorizada com Ipad (18 sessões, durante 3 meses), com utilização de sistemas 

múltiplos de linguagem funcional (por orelha, olho, boca e mão), alunos ensinaram a 

formação de letras com setas sequenciais, numeradas e coloridas com contornos 

completos que escreveram letras em linhas adicionadas à tela face a ensinados usando 

apenas sinais de movimento visual para a formação de letras. Assim, verificaram-se 

ganhos da utilização dos computadores para o ensino de manuscrever, ortografia, 

morfofonética, compreensão e composição. 

Mas existem salvaguardas quanto à utilização das TIC com todos os alunos dado 

que Connelly, Gee e Walsh (2007) verificaram que a fluência de escrita manual foi 

superior em cerca de 2 anos face à escrita com recurso ao teclado de alunos com 5 e 6 

anos do 1.º ciclo e os textos manuscritos apresentavam melhor qualidade que os texto 

digitados com o teclado. Também particularmente junto de alunos com DAE porque 

também Berninger, Abbott, Augsburger e Garcia (2009) verificaram, um estudo que 

incluiu alunos com DAE, que alunos do 4.º ano de escolaridade escrevem textos mais 

longos e de melhor qualidade na escrita manual do que na escrita digital com recurso ao 

teclado. Assim, segundo os autores atrás referidos não é possível generalizar que a 

utilização das tecnologias para a escrita de textos melhora a sua qualidade e existem 

outros fatores que devem ser analisados e tidos em conta como a instrução explícita para 

a utilização das TIC. 

Nesse sentido, Mangen e Balsvik (2016) defenderam a importância do equilíbrio 

entre a utilização das tecnologias digitais com outros materiais de escrita (ex.: lápis, 

caneta, teclado, papel, quadro interativo) tendo sempre em conta os diferentes níveis de 

desenvolvimento e a idade das crianças envolvidas. 
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PBE com as TIC na escrita 

Processador de texto 

O processador de texto consiste numa das ferramentas mais estudadas e 

utilizadas no entanto é importante investigar o efeito do uso de outras ferramentas 

associadas à instrução para o apoio do processo de escrita (Applebee & Langer, 2011; 

MacArthur, 1996). O uso desta ferramenta constitui uma PBE reconhecida pelos 

investigadores (Graham, McKeown, et al., 2012b; Graham & Perin, 2007; Morphy & 

Graham, 2012; Rogers & Graham, 2008; Graham et al., 2016; Graham, Harris, et al., 

2015b). 

Mas vários autores verificaram um efeito positivo do processador de texto na 

escrita e junto de alunos com DAE (Gildberg, Russell, & Cook, 2003; Graham, Harris, 

et al., 2015b; MacArthur, & Schwartz, 1991). 

Relativamente à utilização do processador de texto os investigadores 

identificaram algumas potencialidades e constrangimentos. As vantagens mais referidas 

são a facilidade de permite a edição do texto (ex.: adicionado, alterado, movido ou 

excluído) de forma simples e rápida, o encorajamento do processo de revisão (ex.: evita 

processos de recopia da informação) e o estimulo à publicação ou divulgação dos textos 

para uma audiência real (Beukelman, Hunt-Berg, & Rankin, 1994; MacArthur, 2009), 

bem como a possibilidade de personalizáveis (ex.: cor, tamanho, tipo de letra, uso de 

gráficos ou links) ou associar outras ferramentas como preditor de texto, (Quenneville, 

2001). 

Destacam-se, seguidamente alguns estudos que verificaram o efeito positivo do 

processador de texto na escrita dos alunos, nomeadamente: 

Cochran-Smith (1991) realizou uma revisão da literatura sobre o uso do 

processador de texto por alunos do 1.º Ciclo em sala de aula e concluiu que: os alunos 

faziam mais revisões com o uso do processador de texto do que quando escreviam 

manualmente; os textos eram mais organizados e não apresentavam erros quando 

utilizavam o processador de texto; os textos eram tendencialmente mais extensos e os 

alunos geralmente apresentavam uma atitude positiva face à utilização do processador 

de texto. 

Bangert-Drowns (1993) realizaram uma meta-análise que analisou o efeito do 
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processador de texto combinado com a instrução e constatou que em dois terços dos 32 

estudos examinando os alunos que compuseram os textos no computador apresentavam 

um efeito positivo pequeno na melhoria da qualidade do texto (ES=0.27) na extensão do 

texto (ES=0.36 da mediana) quando comparada com os que escreveram o texto 

manualmente. 

Gildberg et al. (2003) verificaram na meta-análise sobre utilização do 

processador de texto na escrita, com estudos entre 1992 e 2002, junto de crianças do 1.º 

ao 12.º ano de escolaridade um efeito positivo na qualidade (ES=0.41) e na extensão 

(ES=0.50). 

Englert, Zhao, Dunsmore, Callings e Wolbers (2007) constaram que o ambiente 

web apresenta um efeito positivo junto de alunos com problemas na escrita, que 

escreveram textos mais longos, melhor organizados, com informação mais relevantes e 

de melhor qualidade do que os textos produzidos organizadores impressos e com 

recurso à escrita manual. 

Englert et al. (2007) compararam a escrita manual e com recurso ao teclado 

tendo verificado um efeito positivo do processamento de texto no planeamento ou a 

elaboração de texto, tendo este facilitado o processo. 

Graham, McKeown, Kiuhara e Harris (2012b) verificaram um efeito positivo do 

processador de texto associado a práticas de instrução eficazes junto de alunos do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico (ES=0.47). 

Também Graham, Harris, et al. (2015b) examinaram a eficácia do 

processamento de texto com os alunos do 1.º ao 6.º ano de escolaridade produziu efeitos 

positivos na escrita. 

Quanto aos constrangimentos destacasse a necessidade de acesso a dispositivos 

tecnológicos com processador de texto, assim como a necessidade de alguns 

conhecimentos informáticos (ex.: digitação), especialmente se não utilizarem a escrita 

cursiva em suportes digitais (Burke & Cizek, 2006; MacArthur, 2009). 

Corretor ortográfico 

Destacasse ainda que o processador de texto associado com o corretor 

ortográfico apresenta também limitações ao nível da identificação de palavras como 

erros que na realidade não são (ex.: homónimos, ortografia próxima, gírias), da 

inexistência da ortografia correta relativamente às palavras pretendidas na lista de 
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sugestões ou ainda da dificuldade do aluno reconhecer a ortografia correta na lista de 

sugestões (MacArthur, 2009; MacArthur, Graham, Haynes, & De la Paz, 1996). 

Contudo, existem fortes evidências científicas do benefício da utilização do 

corretor ortográfico na composição de textos junto de alunos com DAE. Esta ferramenta 

permite que os alunos com caligrafia pouco legível ou problemas ortográficos reduzam 

o número de palavras incorrectamente escritas. É útil ao nível da edição do parágrafo 

mas não ao nível gramatical (Glass et al., 2010). Pode ainda aumentar a confiança dos 

alunos e encorajar à escrita (Graham et al., 2001), bem como amplifica a possibilita de 

publicação dos textos dando um aspeto mais apresentável ao texto (MacArthur, 2000b, 

2009). Mais uma vez relembra-se que o processamento de texto ou o corretor 

ortográfico, por si só, não melhora a qualidade global da escrita (Cochran-Smith, 1991). 

Os alunos com DAE apresentam algumas dificuldades no processo de revisão 

dado que tendencialmente realizam apenas correções mecânicas (ex.: ortografia ou 

mudança de palavras) pelo que existe a possibilidade de copiarem um texto facilmente o 

que pode tentar os alunos para “caminhos mais curtos” na produção do texto, ou seja, à 

manutenção da informação fornecida, sendo importante apoiar e reforçar o aluno para 

realizar uma edição efetiva do texto no sentido de criar um texto próprio (MacArthur, 

2009). Talvez por causa disso MacArthur e Graham (1987a) não encontraram diferenças 

no número ou tipo de revisões que os alunos fizeram com o processador de texto em 

comparação com o uso de papel e lápis. 

Pelo exposto MacArthur (2009) reforçou o papel do professor no sentido de 

auxiliar os alunos a progressivamente utilizarem estratégias e serem capazes de corrigir 

os erros que os verificadores ortográficos assinalam, mesmo que não encontrem 

palavras sugeridas, através do uso da grafia fonética quando necessário, assim como a 

publicar a escrita do aluno em uma variedade de formatos. Durante este processo os 

professores devem modelar o uso das TIC, para que este se torne capazes de utilizar 

algumas das potencialidades das tecnologias e focar a sua atenção em processos mais 

substanciais e relevantes. Nesse sentido pode considerar-se o processador de texto como 

uma ferramenta útil no apoio do processo de escrita por alunos com DAE (Bangert-

Drowns, 1993; Goldberg et al., 2003; Morphy & Graham, 2012). 

MacArthur (2009) sugeriu, ainda, alguns requisitos fundamentais para um uso 

eficaz do processamento de texto na escrita, nomeadamente a escolha de assuntos 

significativos para os alunos, a oportunidade de partilha da escrita e de feedback dos 

colegas, professores e comunidade e ainda o ensino de estratégias de planificação e 
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revisão, associado a competências básicas de escrita. 

Sintetizador de voz 

Existem investigações desenvolvidas sobre as potencialidades do sintetizador de 

voz combinado com o preditor de palavras evidenciaram efeitos positivos na precisão 

ortográfica e legibilidade das palavras e textos escritos (Graham, Harris, et al., 2015b; 

Lewis, Graves, Ashton, & Kieley, 1998; MacArthur, Graham, Haynes, & De la Paz, 

1996). Assim, o sintetizador de voz permite fornecer ao aluno feedback auditivo para 

reforçar o processo de escrita, uma vez que faz a leitura (ex.: letras, palavras, frases ou 

parágrafos) em voz alta enquanto o aluno escreve o texto. Em alguns sintetizadores é 

possível alterar a cor do fundo ou do texto, assim como o tamanho de letra ou ainda 

adicionar gráficos (Quenneville, 2001). 

Relativamente às práticas baseadas em evidências para a escrita com recurso às 

TIC ainda existe um longo caminho a ser percorrido por investigadores, professores e 

alunos no sentido de melhor compreender e testar práticas pedagógicas. Apesar de 

existir investigação na área esta é muito dispersa quanto aos objetivos e metodologias 

utilizadas para os estudos o que dificulta o processo de sistematização das práticas 

eficazes, contudo procurou-se evidenciar algumas práticas testadas e validadas para a 

escrita e junto de alunos com DAE ou problemas na escrita. 

Por fim destaca-se um conjunto de estudos focados na utilização das TIC 

durante o processo de escrita, especialmente por alunos com DAE ou problemas na 

escrita que apresentam exemplos práticos de ferramentas e recursos TIC a utilizar 

durante a intervenção e/ou avaliação (ver Berninger & Winn, 2006; Kleiner, 2007; 

MacArthur, 2006; Karchmer-Klein, 2013; Shermis, Burstein, & Leacock, 2006). 
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METODOLOGIA 

Numa investigação torna-se fundamental a adoção de procedimentos e técnicas 

que respeitem critérios científicos e que garantam o rigor e o cuidado necessários, de 

modo a permitir distinguir de forma clara os conhecimentos científicos do senso 

comum. Assim, neste capítulo aborda-se, inicialmente, as opções metodológica de 

acordo com os objetivos que se pretendem estudar (Bryman, 2008; Christensen, 

Johnson, & Turner, 2011; Cohen, Manion, & Morrison, 2007; Creswell, 2009). 

Nesta investigação comtempla-se a realização de três estudos que contribuem 

para a descrição e compreensão dos participantes e contextos (ex.: perceções e práticas), 

assim como para o desenvolvimento criterioso e rigoroso da intervenção com o modelo 

SRSD, com e sem recurso às TIC. No sentido de facilitar a leitura e compreensão 

apresentam-se, posteriormente, os aspetos metodológicos (ex.: participantes, 

instrumentos de recolha de dados, procedimentos de recolha e de análise de dados, 

variáveis) referentes a cada estudo de forma isolada. Por fim apresentam-se as questões 

éticas atendidas durante a realização desta investigação. 

Opção metodológica 

No campo científico existe uma panóplia extensa e diversificada de 

metodologias e técnicas que se aplicam em função do estudo em causa de modo a 

produzir conhecimento científico (Almeida & Freire, 2010; Keith, 1998; Martin & 

Bridgmon, 2012; Martins, 2011). 

Estas podem ser indutivas, se decorrem de resultados da investigação, ou 

dedutivas se decorrem da teoria; podem ainda desenvolver-se trabalhos de 

complementaridade entre as duas abordagens (Coutinho, 2011).    

A forma mais abrangente de distinguir e classificar os métodos de investigação é 

a divisão em métodos quantitativos e qualitativos, os quais, por sua vez, se podem 

dividir em vários tipos ou métodos específicos para se estudarem determinadas questões 

de investigação (Gay, Mills, & Airasian, 2006). 

Assim, a “essência” deste trabalho residiu na observação objetiva do impacto de 

dois tipos de intervenções aplicadas pela investigadora, que modificou deliberadamente 

um contexto, procurando controlar rigorosamente e mantendo constantes o contexto e as 

restantes variáveis, de modo a verificar o impacto dessas alterações nos sujeitos 
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participantes no estudo (Almeida & Freire, 2010; Carmo & Ferreira, 2008). 

Esta investigação apresenta uma natureza quantitativa diferencial e transversal, 

através da utilização de dados quantitativos que procura observar fenómenos e 

medir/avaliar variáveis, comparando-as, associando-as ou relacionando-as durante a 

investigação empírica. Em casos pontuais recorreu-se à utilização de dados qualitativos 

de modo a enriquecer e complementar o processo de verificação das hipóteses 

formuladas (Coutinho, 2011; Field, 2009; Fortin, 2009; Pestana & Gageiro, 2008; 

Sousa, 2005; Tuckman, 2000). 

Outros aspetos do paradigma positivista são: o pensamento dedutivo (gerar 

hipóteses que podem ser testadas) e intuitivo (conhecimento é alcançado pela recolha de 

factos que originam a formulação de leis); a procura de prever e/ou controlar 

comportamentos; permitir a generalização dos resultados a outros contextos ou 

situações similares, recorrer a uma amostra representativa da população; recorrer a 

dados quantitativos (mais precisos, objetivos e mensuráveis); analisar estatisticamente 

os dados, identificar relações estatísticas (exemplo: correlações, impactos) e a distinção 

clara entre juízo científico e afirmações normativas (Almeida & Freire, 2010; Bryman, 

2008; Carmo & Ferreira, 2008; Coutinho, 2011; Fernandes, 1991; Johnson & 

Christensen, 2012; Sousa, 2005). 

No sentido de alcançar os objetivos desta investigação, realizaram-se 3 estudos, 

com métodos distintos: estudo 1, de tipo descritivo-correlacional; estudo 2, de tipo 

descritivo; e estudo 3, de tipo quase-experimental. 

Estudo 1 - Perceção dos alunos sobre o conhecimento, atitudes e autoeficácia na 

escrita com e sem recurso às TIC 

Perceção dos alunos sobre o conhecimento, atitudes e autoeficácia na Escrita 

A análise das perceções dos alunos sobre o seu conhecimento, atitudes e 

autoeficácia na escrita, através das escalas E.C.E, E.A.E e E.P.A.E, junto de alunos do 

4.º ano de escolaridade replica parte do trabalho desenvolvido por Graham, Kiukara, 

Harris e Fishman (trabalho não publicado) e MacArthur, Philippakos e Graham (2016), 

contudo apenas se procedeu à recolha de dados num único momento.  

Por sua vez, para a análise das perceções dos alunos sobre o seu conhecimento, 

atitudes e autoeficácia na escrita com recurso às TIC, junto de alunos do 4.º ano de 
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12 Agrupamentos 
1375 alunos do 4.º ano de 

escolaridade 

Seleção aleatória da amostra (25%). 

4 Agrupamentos 
338 alunos do 4.º ano  

de escolaridade 

Seleção das 10 turmas mais homogéneas entre si. 

4 Agrupamentos 
205 alunos do 4.º ano 

de escolaridade 
 

Validação das escalas 
E.C.E, E.A.E e 
E.P.A.E 

Validação das escalas 
E.C.E - TIC, E.A.E - 
TIC e E.P.A.E - TIC 

AMOSTRA 1 

POPULAÇÃO 

Figura 13  – Representação dos Participantes no Estudo 1. 

 

escolaridade construiu-se às escalas E.C.E – TIC, E.A.E – TIC e E.P.A.E – TIC, 

resultado da adaptação das escalas (versões originais americanas) que deram origem às 

versões portuguesas das escalas: E.C.E, E.A.E e E.P.A.E à escrita com recurso às TIC.  

Participantes 

Apresenta-se, de seguida, os participantes no estudo 1:  

 

 

 

Amostra 1. A amostra 1 utilizada foi selecionada de forma aleatória junto dos 

agrupamentos de Escolas do concelho de Braga, o que resultou na participação de 4 

Agrupamentos de Escolas de Braga, com o envolvimento de 25 turmas e 338 alunos. Os 

dados demográficos da amostra podem ser observados na Tabela que se segue (Tabela 

5). 

 

 

 

AMOSTRA 2 
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Tabela 5 -  Dados Sociodemográficos da Amostra 1. 

 
Medida 

 
Estatística descritiva da amostra 

N 338 
Género (N)* 

   Masculino 170 
   Feminino 167 
Idade (em anos) 
   M (DP) 9.5 (. 578) 
   Min./Máx. 9/12 

Problemas na escrita 

   N (%) 47 (13.9%) 
NEE  

   N (%) 6 (1.8%) 
Escalão (N)  
...A 80 
...B 73 
Gostar de escrever N (%) 
   Sim 266 (78.7%) 
   Não 72 (21.3%) 

* O número total variou do número da amostra dado um sujeito ter omitido o género. 

Legenda da Tabela 5: N =número de elementos; M=média;; %=percentagem.  

Amostra 2. A amostra 2 utilizada foi selecionada de forma aleatória junto dos 

agrupamentos de Escolas do concelho de Braga, o que resultou na participação de 4 

agrupamento de escola de Braga, com o envolvimento de 10 turmas e 205 alunos. Os 

dados demográficos da amostra podem ser observados na tabela 6. 

Tabela 6 - Dados Sociodemográficos da Amostra 2. 

 
Medida 

 
Estatística descritiva da amostra 

N 205 
Género (N)* 

   Masculino 111 (54,1%) 
   Feminino 94 (45,9%) 
Idade (em anos) 
   M (SD) 9.5 (.888) 
   Min./Max. 9/11 

Problemas na escrita  

   N (%) 42 (20.5%) 
NEE  

   N (%) 7 (3.4%) 
Apoio Socioeconómico à Família (N)  
...Sim 80 (39%) 
...Não 125 (61%) 

 



Metodologia 

143 
 

Legenda da Tabela 6:  N=número de elementos; M=média; DP=desvio-padrão; Min.=mínimo; 

Max.=máximo; %=percentagem.  

Instrumentos de recolha de dados 

Neste estudo foram usados seis instrumentos de recolha de dados: E.C.E; E.A.E; 

E.P.A.E; E.C.E – TIC; E.A.E – TIC e E.P.A.E – TIC que se descreve de seguida: 

1. Escala de perceção dos alunos sobre o seu conhecimento (E.C.E). A E.C.E 

consiste numa escala, traduzida para português e adaptada a alunos do 4.º ano de 

escolaridade (α = .776), o que foi feito neste estudo (ver anexo A). Esta tem como 

propósito analisar as perceções dos alunos quanto ao seu conhecimento de escrita. 

Trata-se de uma Escala de Likert com 5 pontos (1= Discordo totalmente; 2 = Discordo; 

3 = Nem concordo nem discordo; 4 = Concordo e 5= Concordo totalmente). 

Para a constituição da escala 10 itens foram retirados de Lavale, Smith e O´Ryan 

(2002), criada para avaliar qual o conhecimento de escrita de alunos do secundário, e 

outros 5 itens de Graham (2014)9 que procuraram compreender qual o conhecimento 

dos alunos relativamente ao propósito de escrita, planificação, rascunho, manutenção da 

atenção e pensamento sobre a audiência (Graham et al., trabalho não publicado). Por sua 

vez, a versão portuguesa da E.C.E é composta por 12 itens, divididos por duas 

dimensões: I - Produção de Conteúdo (processos de execução da escrita) e II – 

Planificação (processos de idealização e organização das ideias e processos de escrita). 

A dimensão I “Produção de Conteúdo” é composta por 8 itens (α = .746) e 

traduz um dos grandes problemas dos alunos com DAE, dado que os seus textos 

costumam ser menos extensos, desenvolvidos e tendem a ter dificuldades em editar os 

seus textos (Graham & Harris, 2005; Graham, MacArthur, & Schwartz, 1991). Por sua 

vez, a dimensão II “Planificação”, formada por 4 itens (α = .570) permite retratar um 

aspeto pertinente dos alunos com DAE, estes tendem a despendem menos tempo na 

planificação do que os alunos que possuem mais competências de escrita (Graham & 

Harris, 2005; Graham, MacArthur, et al., 2007b; Hayes & Flower, 1986). 

2. Escala de perceção dos alunos sobre as suas atitudes de escrita (E.A.E). A 

E.A.E é uma escala que pretende analisar as perceções dos alunos relativas às suas 

atitudes e motivações na escrita, verificando se existe uma referência positiva face a esta 

                                                      
9 Escala facultada por um dos autores: Steve Graham 
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atividade (Bruning & Horn, 2000; Bruning & Kauffman, (in press); Graham et al., 

2005a; Harris et al., 2006; Hidi & Boscolo, 2006; MacArthur et al., 2016; Pajares & 

Valiante, 2006). Esta escala consiste numa tradução e adaptação à Língua Portuguesa, e 

à faixa etária dos 9/10 anos, feita para este estudo (ver anexo B). 

A escala original (americana) é composta por 4 itens da Liking Writing Scale 

(LWS) de Bruning et al. (2013) e 3 itens adaptados a partir de uma escala desenvolvida 

por Graham (Graham, Berninger, & Abbott, 2012; Graham, Berninger, et al., 2007), 

baseada na Believe Scale (White e Bruning, 2005). Esta escala destina-se a alunos do 3.º 

CEB e foi facultada por Steve Graham. Trata-se de uma Escala de Likert com 5 pontos 

(1= Discordo totalmente; 2 = Discordo; 3 = Nem concordo nem discordo; 4 = Concordo 

e 5 = Concordo totalmente) composta por 7 itens. A versão portuguesa é composta por 6 

itens e a análise dos itens revelou uma confiança interna excelente (α = .919). 

3. Escala de perceção dos alunos sobre a sua autoeficácia na escrita 

(E.P.A.E). A escala E.P.A.E pretende analisar as perceções dos alunos face à sua 

eficácia de escrita, ou seja, a perceção de sucesso em determinados parâmetros ou ações 

decorrentes do processo de composição de textos, segundo o conceito de Bandura 

(1986).  

Segundo Bong (2006) existe uma relação positiva entre o nível de autoeficácia 

de o desempenho dos alunos, nomeadamente ao nível das estratégias de aprendizagem e 

da redução da ansiedade. No entanto sabemos que os alunos com DAE apresentam 

perceções muitas vezes distorcidas sobre as suas reais capacidades ou assumem uma 

postura mais positiva para camuflar o embaraço que estas atividades despertam 

(Alvarez & Adelman, 1986; Graham & Harris, 2005; Graham, Harris, & Mason, 2004), 

pelo que as perceções dos alunos serão comparadas com o desempenho apresentado na 

escrita dos textos de opinião. 

A versão original da E.P.A.E (americana), também facultava por Steve Graham, 

é composta por 18 itens: 11 itens adaptados de Bruning et al. (2013), 2 itens baseados 

no trabalho de Graham e Harris e os restantes adicionados pela equipa de Steve 

Graham. Esta escala apresenta três dimensões: I – Ideações (relacionado com a geração 

de ideias); II – Convenções, que se traduzem pela expressão de ideias na escrita com 

recurso a ferramentas e regras; e III – Autorregulação, referentes às decisões e 

comportamentos (como por exemplo: gerir, monitorizar e avaliar) durante o processo de 

escrita. A distribuição da medida da escala original varia entre 0% e 100% de acordo 

com Pajares e Valiante (2006) e utilizada em alguns estudos (MacArthur et al., 2016; 
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Pajares & Valiante, 2006). 

A versão portuguesa desta escala é composta por 16 itens (α = .927) e manteve 

as mesmas dimensões da versão original, contudo o número de itens de cada dimensão 

sofreu alterações: dimensão I é constituída por 5 itens (α = .813), na dimensão 2 por 5 

itens (α = .784) e na dimensão 3 por 6 itens (α = .805). Relativamente à medida da 

escala, na versão portuguesa, esta sofreu alterações devido à faixa etária dos 

participantes. Assim, adaptou-se e simplificou-se a mesma e recorreu-se uma escala 

com 5 pontos: 0 = Nunca confiante (0%); 1 = Poucas vezes confiante (25%); 2 = 

Metade das vezes confiante (50%); 3 = A maior parte das vezes confiante (75%); 4 = 

Sempre confiante (100%), representativa dos quartis e onde os alunos coloriam o 

número de quadrados de acordo com a sua perceção de eficácia expressa em cada item 

da escala (ver anexo C). 

4. Escala de Perceção dos Alunos sobre o seu Conhecimento de Escrita com 

Recurso às TIC (E.C.E – TIC). A E.C.E – TIC é uma adaptação para português da 

escala E.C.E onde a versão original é composta por 15 itens. A cada item original foi 

introduzida a expressão “com recurso às TIC (computador ou tablet)” após a respetiva 

tradução e adaptação à Língua Portuguesa. Trata-se de uma escala de Likert com 5 

pontos (1= Discordo totalmente; 2 = Discordo; 3= Nem concordo nem discordo; 4= 

Concordo e 5 = Concordo totalmente). 

A E.C.E – TIC manteve a unidade de medida e visa analisar as perceções que os 

alunos fazem sobre o seu conhecimento de escrita com recurso às TIC, particularmente 

ao computador e tablet. É uma escala unidimensional composta por 13 itens (ver anexo 

D) e apresenta muito boa consistência interna (α = .895). 

5. Escala de Perceção dos Alunos sobre as suas Atitudes de Escrita com 

Recurso às TIC (E.A.E - TIC). A escala E.A.E – TIC é uma escala de Likert com 5 

pontos (1= Discordo totalmente; 2 = Discordo; 3 = Nem concordo nem discordo; 4 = 

Concordo e 5 = Concordo totalmente) unidimensional que pretende analisar as 

perceções dos alunos relativamente às suas atitudes de escrita com recurso às TIC 

(computador e tablet). Esta resultou da junção e adaptação de 4 itens da Liking Writing 

Scale (LWS) de Bruning et al. (2013) e 3 itens da Believe Scale (White & Bruning, 

2005), versão original facultada e utilizada por Steve Graham, seguida da respetiva 

tradução e adaptação para português. A versão final portuguesa é composta por 6 itens 

(ver anexo E) e apresenta uma consistência interna muito boa (α = .885). 
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6. Escala de Perceção dos Alunos sobre a sua Autoeficácia na Escrita com 

Recurso às TIC (E.P.A.E - TIC). A escala E.P.A.E – TIC é uma escala unidimensional 

que resulta da tradução, adaptação e validação de Bruning et al. (2013) e 2 itens 

baseados no trabalho de Graham e Harris, para português e ao contexto de escrita com 

recurso às TIC (computador e tablet). 

Similarmente ao que aconteceu com a adaptação da escala EPAE a distribuição 

da medida sofreu alterações, apresentando na escala original uma variação entre 0% e 

100%  e tendo-se adaptado para uma escala com 5 pontos (0 = Nunca Confiante (0%); 

1= Poucas vezes confiante (25%); 2 = Metade das vezes confiante (50%); 3 = A maior 

parte das vezes confiante (75%); 4 = Sempre Confiante (100%) representativa dos 

quartis e onde os alunos coloriram o número de quadrados de acordo com a sua 

perceção de eficácia na escrita com recurso às TIC, expressa em cada item da escala. 

Assim, após a adaptação e validação, a escala EPAE-TIC portuguesa é composta por 16 

itens (ver anexo F) e apresenta uma excelente consistência interna (α = .928). 

Procedimentos de tradução, adaptação e validação dos instrumentos de recolha de 

dados 

Este processo decorreu em 5 fases. Na fase 1todos os itens das escalas E.C.E, 

E.A.E e E.P.A.E foram traduzidos para português. Recorreu-se a processos de dupla-

tradução por dois profissionais da área da educação com domínio da língua inglesa e 

portuguesa. O primeiro tradutor foi um professor de inglês, de origem canadiana, que 

reside em Portugal há cerca de 30 anos e conhece a estrutura da Língua Portuguesa. O 

segundo tradutor foi a autora desta investigação, portuguesa, que tem conhecimento 

quanto à terminologia própria do tema em estudo e um conhecimento moderado no 

Inglês. As traduções foram realizadas de forma individual e comparadas. Tendo-se 

verificado uma média de 95% de correspondências diretas ou com recurso a sinónimos 

(escala E.C.E - 95%; escala E.A.E - 98% e escala E.P.A.E - 92%). De seguida foram 

discutidas as diferenças e procedido a uma tomada de decisão para a primeira versão das 

escalas. 

A segunda fase foi adequar a linguagem das mesmas à faixa etária dos alunos, 

do secundário para o 4.º ano de escolaridade do Ensino Básico, uma vez que algum 

vocabulário das escalas era bastante elaborado e poderia condicionar a perceção dos 
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itens pelos alunos. A adequação da linguagem ocorreu dentro da equipa de orientação e 

em alguns casos particulares (exemplo: item 4 da escala EAE originalmente era “Eu 

sinto-me frustrado quando escrevo”10 e passou a “Eu sinto-me infeliz quando escrevo 

porque não consigo ter bons resultados”). Compreendeu-se, assim, a impossibilidade de 

uma tradução fiel ao item, tendo o constructo do mesmo se alterado. 

Nesse sentido, na terceira, as escalas foram testadas por um grupo piloto de 8 

crianças do 2.º ano ao 4.º ano, incluindo com 2 alunos com NEE, e reformuladas através 

do feedback dos alunos, especialmente ao nível da clarificação do vocabulário presente 

na escala. 

Na quarta fase, após a construção da escala, esta foi aplicada a 4 alunos de um 

Agrupamento de Escolas em Barcelos (1 rapariga e três rapazes do 3.º e 4.º ano de 

escolaridade) tendo-se verificado algumas dificuldades na compreensão de algumas 

palavras (“definições”, “frustrado”, “truques”) ou expressões (“manter o meu 

assunto”, “claramente na minha cabeça”). Assim, procedeu-se à clarificação destas 

expressões, à simplificação do vocabulário e decidiu-se facultar a lista de significados 

para algumas palavras menos usuais (planificar, compreensível, expressa, detalhada, 

rentabilizo).  

Por fim, na quinta fase seleccionou-se aleatoriamente 4 agrupamentos dos 15 

agrupamentos de escolas da cidade de Braga (Portugal), tendo sido aplicadas as escalas 

a 338 alunos no ano letivo 2013/2014 no sentido de as validar ao contexto de 

implementação do projeto. 

Importa ainda referir, como nota, que inicialmente se apresentou as escalas 

E.C.E e E.A.E com valores entre 1 (“Discordo totalmente”) e 5 (“Concordo 

totalmente”), bem como a possibilidade de assinalar o valor “Não Sei”. Contudo, dado 

a baixa utilização desta categoria pelos alunos optou-se por excluir esta categoria na 

versão final. 

Paralelamente, relativamente à escala E.P.A.E. adaptou-se a distribuição da 

medida da escala original que variava entre 0% e 100%, por considerarmos bastante 

complexa para alunos do 4.º ano de escolaridade, e simplificou-se para uma escala de 

Likert de 5 pontos: 0 = Nunca confiante (0%); 1= Poucas vezes confiante (25%); 2 = 

Metade das vezes confiante (50%); 3 = A maior parte das vezes confiante (75%); 4= 

Sempre confiante (100%), representativa dos quartis e onde os alunos coloriam o 

                                                      
10 Tradução da autora para português 
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número de quadrados de acordo com a sua perceção de eficácia e confiança expressa em 

cada item da escala. 

Para as escalas E.C.E - TIC, E.A.E - TIC e E.P.A.E – TIC recorreu-se 

novamente a um processo de dupla-tradução com os mesmos intervenientes utilizados 

anteriormente, tendo resultado num grau de correspondência de 98%. As diferenças 

foram discutidas até se chegar a um consenso. Em casos particulares procedeu-se à 

consulta dos orientadores deste trabalho. 

Acrescentou-se ainda aos itens destas escalas (versão original) a expressão “com 

recurso às TIC”, de modo a descrever e analisar as perceções dos alunos sobre o seu 

conhecimento de escrita com recurso às TIC, a perceção das suas atitudes na escrita 

com recurso às TIC e a sua perceção de autoeficácia com recurso às TIC. Pretendeu-se, 

também, compreender se a perceção dos alunos se alterava ao nível do conhecimento, 

atitudes e autoeficácia com a introdução dos recursos TIC, pelo que a aplicação do 

mesmo foi feita num único momento, uma semana após a aplicação das escalas: E.C.E, 

E.A.E e E.A.P.A. De seguida, procurou-se verificar de que forma é que as perceções 

dos alunos e as suas caraterísticas socioeconómicas podem influenciar o seu 

desempenho de escrita (estrutura do texto de opinião, qualidade do texto, extensão e uso 

de conectores). 

Procedimentos de recolha de dados 

No que concerne aos procedimentos de recolha dos dados para este estudo 1 

pediu-se aos alunos para preencherem as escalas: E.C.E, E.A.E e E.P.A.E no mesmo 

dia, e antes de se iniciar a intervenção nos grupos. O pedido ocorreu em simultâneo 

obedecendo aos procedimentos definidos pela investigadora que incluíram a leitura o 

enunciado das escalas, a clarificação de vocabulário mais complexo, as diferentes 

formas de preenchimento (principalmente entre a ECE e EAE e a EPAE). Pediu-se 

ainda aos alunos que utilizassem a caneta para as respostas e, caso desejassem, lápis de 

cor para a EPAE. Se se enganassem os alunos deveriam assinalar a resposta errada 

dentro de parênteses. 

Autorizou-se, ainda, a colocação de dúvidas durante o preenchimento das 

escalas. Em casos que se revelaram necessários a investigadora apoiou o preenchimento 

das escalas (exemplo: no caso de alguns alunos com NEE para identificarem a linha de 

resposta). A ordem de preenchimento também foi previamente definida: primeiro a 
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ECE, seguida da EAE e por fim a EPAE e não foram dadas indicações quanto a tempo 

máximo de preenchimento. 

As escalas ECE-TIC, EAE-TIC e EPAE-TIC foram preenchidas em papel pelos 

alunos e na sala de aula uma semana após o preenchimento das escalas ECE, EAE e 

EPAE. Inicialmente a investigadora explicou os procedimentos de preenchimento das 

escalas tendo lido os enunciados e clarificado algumas palavras mais complexas, que 

alguns alunos poderiam ter mais dificuldade em compreender. Salvaguardou-se ainda 

que todos os alunos compreendiam, previamente ao preenchimento das escalas, o que 

são computadores ou tablets, bem como o facto das afirmações se referirem à escrita 

nos computadores ou tablets. 

O modo de preenchimento também foi explicado através do exemplo no 

enunciado das escalas, com especial atenção para a ECE-TIC e EPAE-TIC atendendo 

aos diferentes procedimentos solicitados. Também se procedeu à leitura em voz alta do 

primeiro item de cada escala de modo a verificar se os alunos compreenderam as 

instruções. Os alunos iniciaram o preenchimento, a caneta das escalas pela ECE-TIC e 

EAE-TIC, seguida da EPAE-TIC (preenchimento a caneta ou lápis de cor). No caso de 

eventuais erros de preenchimento os alunos apenas colocavam a resposta a não 

considerar com parênteses. Todos os alunos preencheram a escala em simultâneo mas 

de forma individual e foi permitida a colocação de dúvidas durante o preenchimento. 

Foi dada especial atenção no apoio de alunos com NEE ou problemas na escrita. 

Procedimentos de análise de dados 

Para a análise dos dados das escalas recorreu-se à análise exploratória dos 

fatores para as seis escalas (conhecimento na escrita, atitudes na escrita, autoeficácia na 

escrita, conhecimento na escrita com recurso às TIC, atitudes na escrita com recurso às 

TIC e autoeficácia na escrita com recurso às TIC) – análise fatorial. Este tipo de análise 

é uma das técnicas mais utilizadas para a análise psicométrica e pressupõe a correlação 

entre um grupo de variáveis dado que estas de encontram relacionadas a um fator ou 

constructo, deste modo, pretende-se reduzir a informação contida em várias variáveis 

originais para um número mais reduzido de novas dimensões ou fatores, procurando não 

perder informação das variáveis originais (Costello & Osborne, 2005; Fabrigar, 

Wegener, MacCallum, & Strahan, 1999). 
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Logo, procurou-se identificar as estruturas através da sumarização dos dados, de 

modo a analisar as correlações entre variáveis e também reduzir os dados, o que 

permitiu identificar os fatores subjacentes e a variância total explicada, recorreu-se a 

este tipo de análise. Para isso seguiu-se o conjunto de procedimentos validados de boas 

práticas para a análise fatorial, especialmente respeitando o tamanho da amostra e o 

número de fatores e itens a reter (Costello & Osborne, 2005; Ho, 2006; Hogarty, Hynes, 

Kromrey, Ferron, & Mumford, 2005; Worthington & Whittaker, 2006 ). 

Para todas as seis escalas (E.C.E, E.A.E, E.P.A.E, E.C.E -TIC , E.A.E - TIC e 

E.P.A.E – TIC) utilizou-se o método tradicional de análise fatorial (AF) através da 

análise de componentes principais (ACP) com a extração de fatores/componentes. 

Seguida de rotação Varimax para Kaiser normalizado. Para cada escala examinou-se a 

adequabilidade da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o Teste de Esfericidade de 

Bartlett´s para p ≤ 0.01 (Worthington & Whittaker, 2006) ou seja tem um padrão de 

correlação entre as variáveis (Ho, 2006). 

Procedeu-se ainda à análise da variância total explicada e das comunalidades 

optando-se pela eliminação de itens que não tem explicação significativa, 

nomeadamente: a) uma saturação inferior a 0,40 num fator; b) a correlação simultânea 

com dois fatores (quando a diferença é menor que 0,10); c) valor de comunalidade 

<0.30 e d) a ausência da contribuição do item para o aumento da consistência interna, 

ou seja, Alpha de Cronbach (Almeida & Freire, 2010; Bryman, 2008; Bryman & 

Cramer, 1990; Cronbach, 1951). 

De notar que vários autores recomendam que os valores da consistência interna 

deveriam ser acima de 0.5, tendo definido que valores entre 0.5 até 0.7 são medíocres, 

de 0.7 até 0.8 são bons, valores entre 0.8 e 0.9 são muito bons e acima de 0.9 excelentes 

(Costello & Osborne, 2005; Hutcheson & Sofroniou, 1999; Kaiser, 1974; Pestana & 

Gageiro, 2008; Sharma, 1996; Wasserman & Bracken, 2003). 

Realizou-se ainda a análise da correlação de cada item com a totalidade da 

escala a que pertence e escolheu-se os melhores itens iguais ou superiores a .30 

(Cortina, 1993; Nunnally & Bernstein, 1994), ainda que alguns autores considerem o 

valor mínimo de .20 (Almeida & Freire, 2010). 

Recorreu-se a análise descritiva das medidas de tendência central e dispersão 

para cada escala e posteriormente a análise inferencial com recurso a student’s t-tests e 

One Way ANOVA examinar e comparar as respostas obtidas nos fatores de cada escala e 

o desempenho dos alunos. Utilizou-se um intervalo de confiança de 95%. 
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Estatuto das variáveis 

No desenrolar de um estudo é fundamental definir e explicitar quais são as 

variáveis em estudo e as suas relações, uma vez que podem assumir diferentes sentidos 

de acordo com o tipo de investigação que integram. 

As hipóteses de investigação foram formuladas atendendo ao conjunto de 

possíveis relações entre as variáveis dependentes e independentes. Deste modo, as 

variáveis dependentes apresentam-se como o conjunto de dimensões de cada uma das 

escalas: Planificação e Produção de conteúdo [escala E.C.E]; Atitudes na escrita 

[escala E.A.E]; Ideação, Convenções e Autorregulação [escala E.P.A.E]; Conhecimento 

de escrita com recurso às TIC [escala E.C.E-TIC]; Atitudes na escrita com recurso às 

TIC [escala E.A.E-TIC]; Autoeficácia na escrita com recurso às TIC [escala E.P.A.E-

TIC]. 

Por sua vez, as variáveis independentes subdividem-se em três categorias: a) 

Fatores pessoais da criança - sexo, presença ou ausência de PE e presença ou ausência 

de NEE; b) Nível socioeconómico da família - presença ou ausência de apoio 

socioeconómico à família, através do escalão A, B ou C; e c) Desempenho da criança 

na escrita de textos - estrutura do texto de opinião, qualidade geral do texto, extensão do 

texto e número de conectores argumentativos utilizados. 

As variáveis dependentes foram obtidas pelo preenchimento das escalas por 

parte das crianças. No caso das variáveis independentes as informações foram obtidas 

quer pela consulta do processo individual dos alunos, quer pela avaliação da escrita de 

um texto de opinião pelos alunos envolvidos. 

Estudo 2 – Perceções das práticas de escrita e uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação em sala de aula de professores do 1.º CEB 

Participantes 

Para este estudo recorreu-se a duas amostras selecionadas de acordo com a 
Figura 14. 
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Figura 14 –  Representação dos Participantes do Estudo 2.  

A amostra 1 do estudo 2 foi constituída por 46 professores do 1.º CEB11 a 

lecionar na região norte, de 12 Agrupamentos de Escolas públicas de Portugal 

Continental, das quais 17 escolas estavam inseridas na área urbana, 17 escolas na área 

semiurbana e 12 na área rural. 

Dos 46 professores a leccionar na região norte, 40 (13%) são do género 

feminino, e 6 (87%) do género masculino, com uma faixa etária compreendida entre os 

26 e 56 anos de idade ou mais. 

Quanto ao tempo de experiência profissional, os participantes têm desde 7 até 35 

anos de tempo de serviço (M=24.33; DP= 6.650). 

No que diz respeita ao maior grau de formação académica, os participantes 

possuem habilitações desde licenciaturas até a mestrados, sendo a maioria (71.7%) 

detentora do grau de licenciatura. Estas informações são apresentadas na tabela 7. 
 

Tabela 7 - Caracterização dos Participantes no Estudo 2 (amostra 1) 

 

Grupo n % M DP 

G
én

er
o
 Masculino 6 13% 

  
Feminino 40 87% 

Id
ad

e 

26-35 anos 3 6.5% 

  
36-45 anos 16 34.8% 

46- 55 anos 26 56.5% 

≥56 ou mais anos 1 2.2% 

E
x
p

er
iê

n
ci

a 
P

ro
fi

ss
io

n
al

 5-10 1 2.2% 

24.33 6.65 

11-15 7 15.2% 

16-20 6 13% 

21-25 7 15.2% 

26-30 15 32.6% 

31-35 10 21.7% 

                                                      
11 CEB – Ciclo do Ensino Básico. 
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Grupo n % M DP 

H
ab

il
it

aç
õ
es

 

A
ca

d
ém

ic
as

 

Licenciatura 33 71.7% 

Licenciatura  

Pós-graduação 3 6% 

Mestrado 10 21.7% 

A amostra 2 do estudo 2, foi composta por 10 professoras titulares caucasianas. 

A maior habilitação académica que possuem é a licenciatura, à exceção de uma 

professora que possui uma pós-graduação. Das 10 professoras, 1 tinha uma idade 

compreendida entre 26 e 35 anos, 3 tinha entre 36 e 45 anos e 6 entre 46 e 55 anos. 

Importa referir que estas professoras apresentaram visões distintas quanto à avaliação da 

sua preparação para o ensino da escrita onde 3 das professoras referiram uma 

preparação pobre, 5 professoras uma preparação adequada e 2 professoras uma 

preparação muito boa. Como grupo, o tempo de experiência profissional variou entre 15 

e 35 anos de serviço (M=26.3; DP=7.05) e o número de alunos por turmas variou entre 

19 e 26 alunos, com uma média de 23 alunos (DP=2.6), como observável na Tabela 8. 

Tabela 8 – Caracterização dos Participantes no Estudo 2 (amostra 2) 

Grupo n % M DP 

G
én

er
o
 Masculino 0 0% 

  
Feminino 10 100% 

Id
ad

e 

26-35 anos 1 10% 

  
36-45 anos 3 30% 

46- 55 anos 6 60% 

≥56 ou mais anos 0 0% 

E
x
p

er
iê

n
ci

a 
P

ro
fi

ss
io

n
al

 5-10 0 0% 

26.3 .705 

11-15 2 20 % 

16-20 0 0 % 

21-25 1 10% 

26-30 4 40 % 

31-35 3 30 % 

H
ab

il
it

aç
õ
es

 

A
ca

d
ém

ic
as

 

Licenciatura 9 90% 

Licenciatura  

Pós-graduação 1 10% 

Mestrado 0 0% 

Instrumento de recolha de dados 

O estudo e envolveu o recurso a dois instrumentos de recolha de dados, 

nomeadamente:  

1. Inquérito por questionário “Práticas de escrita em sala de aula de 

professores do 1.º CEB”. Este instrumento procurou permitir descrever quais as práticas 
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pedagógicas de escrita utilizadas pelos professores, nomeadamente: o que escrevem e 

com que frequência; quanto tempo dedica há instrução na escrita; quais são as 

competências, processos e conhecimentos que os alunos têm; que métodos utilizam para 

o ensino da escrita; se e como as tecnologias fazem parte dos programas de escrita, bem 

como os progressos dos alunos são avaliados. 

Trata-se de um instrumento elaborado por Culter and Graham (2008)12 que foi 

traduzido e adaptado ao contexto e Língua Portuguesa durante este estudo por Araújo, 

Martins e Osório (in press). Assim, neste estudo procurou-se validar este instrumento ao 

contexto português e replicar o trabalho e propósito para o qual o instrumento foi 

construído pelos autores originais. 

Resumindo, a utilização deste questionário permitirá: a) caracterizar as práticas 

pedagógicas dos professores envolvidos neste estudo ao nível da escrita; b)identificar 

áreas que necessitam de ser trabalhadas e ainda c) procurar validar o questionário ao 

contexto português, de modo a permitir a descrição das práticas em diferentes contextos 

nacionais, o que poderá contribuir para o controlo de variáveis parasitas em futuros 

estudos experimentais e quase-experimentais na área do processo de ensino e 

aprendizagem da escrita. 

A versão portuguesa final do inquérito por questionário de práticas de escrita em 

sala de aula está dividida em cinco partes descritas posteriormente. 

A primeira parte “Identificação de aspetos sociodemográficos dos participantes 

e contextos na sala de aula” tem como objetivo caracterizar as práticas de escrita e 

perceções dos professores do 1.º Ciclo e dos seus alunos em contexto de sala de aula. 

Na segunda parte “Perceções das atitudes e competências dos professores para 

o ensino da escrita” pretendeu-se levantar dados relativos às perceções que os 

professores têm quanto ao ensino da escrita em sala de aula e as suas atitudes face à 

escrita através de uma escala de Likert de 5 pontos (1=Discordo totalmente, 

5=Concordo totalmente) composta originalmente por 4 itens (“Eu aprecio os momentos 

de ensino-aprendizagem da escrita”, “Eu faço uma gestão eficaz da turma durante os 

momentos de ensino-aprendizagem da escrita”, “Eu gosto de escrever” e “Eu sou 

eficaz durante os momentos de ensino-aprendizagem da escrita”). Os 4 itens originais 

integraram 1 dimensão relativamente às perceções das atitudes e competências dos 

professores para o ensino da escrita. 

                                                      
12 Teachers Survey about their Writing Practices. 
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A terceira parte relativa ao “Tempo dedicado ao ensino-aprendizagem da escrita 

(em geral) e de competências específicas de escrita, bem como percentagem de tempo 

de ensino da escrita na turma e tipo de organização”, pretendeu-se identificar o tempo 

gasto, em minutos e por semana, na realização da escrita independente ou do ensino 

direto de competências de escrita, bem como o tipo de ensino utilizado nos momentos 

de ensino-aprendizagem. E ainda, identificar as atividades de escrita realizadas pelos 

alunos durante o ano letivo em que decorreram as recolhas de dados para esse estudo. 

A quarta parte refere-se à “Frequência de práticas de escrita centrada numa 

atividade ou procedimento específico”, tem como objetivo identificar a frequência de 

práticas de escrita focada numa atividade ou procedimento de ensino específico. 

Assim, recorreu-se a uma escala de Likert de 8 pontos (1=Nunca, 2=Muitas 

vezes por ano, 3=Mensalmente, 4=Muitas vezes por mês, 5=Semanalmente, 6=Muitas 

vezes por semana, 7= Diariamente e 8= Muitas vezes por dia) desenvolvida por M. 

Pressley, Wharton-McDonald, Rankin, Mistretta, and Yokoi (1996) em 35 itens da 

escala. 

Cutler e Graham (2008) utilizaram uma escala de Likert de 9 pontos (0=Nunca, 

7=Sempre) contudo convertemos a escala numa escala de Likert de 8 pontos (1=Nunca, 

8= Muitas vezes por dia) e alteramos o enunciado dos itens de “Quantas vezes (…)” 

para “Com que frequência (…)”. 

No questionário original os 39 itens foram divididos em 8 dimensões 

relativamente à frequência de práticas de escrita focadas numa atividade ou 

procedimento de escrita específico, nomeadamente: 1) Suporte de escrita aos alunos; 2) 

Ensino de competências básicas de escrita; 3) Ensino do processo de escrita; 4) 

Procedimentos gerais de instrução; 5) Promoção da motivação; 6) Avaliação da 

escrita; 7) Escrita no ambiente de casa e 8) Extensão de atividades de escrita a outros 

contextos (Culter & Graham, 2008). 

A dimensão 1 “Suporte de escrita dos alunos” inclui 9 itens (α=.78): gráfico 

organizador, conferências entre professor e aluno onde o professor fala com os alunos 

sobre a sua escrita, planificação, estímulos de escrita, revisão, ajuda de pares para a 

escrita, conferências com os pares onde os alunos falam da sua escrita em pares, 

computadores e ditado. 

A dimensão 2 “Ensino de competências básicas de escrita” é composto por 6 

itens (α=.84): ortografia, caligrafia, regras de pontuação, uso de maiúsculas e 

minúsculas, gramática em uso e capacidade de construção e estruturação frásica. 
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A dimensão 3 “Ensino do processo de escrita” integra 4 itens (α=.85): 

modelagem de estratégias de escrita, competências de organização textual, estratégias 

de planificação e estratégias de revisão. 

A dimensão 4 “Procedimentos gerais de instrução” é composto por três 

itens(α=.62): pequenas sessões (“mini-sessões”), sessões com objetivos múltiplos e 

reensino de competências. 

A dimensão 5”Promoção da motivação” integra 5 itens (α=.70): escolha do 

tema de escrita pelos alunos, partilha da escrita entre pares, modelar o prazer ou gosto 

pela escrita, publicação de textos e o professor lê os seus textos para os alunos. 

A dimensão 6 “Avaliação da escrita” é composto por 4 itens (α=.75): o 

professor monitoriza o processo de escrita dos alunos, alunos monitorizam o processo 

de escrita, portfólios de escrita e os alunos avaliam a sua escrita com base num conjunto 

de itens fornecidos. 

A dimensão 7 “Escrita no ambiente de casa” é constituído por 4 itens (α=.81): 

escrita como trabalho de casa, alunos escrevem em casa com a ajuda dos pais, pais 

ouvem a escrita dos filhos e comunicação aos pais/encarregados de educação sobre os 

progressos de escrita dos seus filhos/educandos. 

A dimensão 8 “Extensão de atividades de escrita a outros contextos” integra 3 

itens (α=.83): currículo transversal de escrita, escrita apoiada pela leitura e leitura como 

suporte à escrita. 

Por fim, a quinta parte Opinião dos professores relativamente à influência das 

“Metas Curriculares e Programa Nacional do 1.º Ciclo do Ensino Básico na 

organização do processo de ensino-aprendizagem da escrita 13 procura compreender a 

opinião dos professores relativamente a documentos orientadores do processo de 

ensino-aprendizagem e de que modo estes influenciam as suas práticas em sala de aula, 

junto dos seus alunos. 

Ao longo do questionário foi apresentada uma explicação dos objetivos do 

mesmo, bem como foi garantido o anonimato e confidencialidade no tratamento dos 

dados. De igual modo respeitou-se o processo de utilização, com qualidade, do 

questionário (Biermer & Lyberg, 2003). 

2. Entrevista aos professores sobre as práticas em sala de aula relativamente à 

escrita e ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Este 

                                                      
13 Possível consultar os documentos em: http://www.dge.mec.pt/portugues. 
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instrumento foi construído pela equipa de investigação (Anexo G) tendo como 

principais objetivos a recolha de informações sobre a perceção dos professores titulares 

quanto ao conhecimento, atitudes e autoeficácia nas práticas de escrita e na utilização 

das TIC em sala de aula, de modo a auxiliar no processo de seleção das turmas para a 

intervenção em contexto de sala de aula, bem como a descrição dos contextos destes 

alunos e turmas, antes do início da intervenção. A sua aplicação ocorreu em contexto de 

sala de aula no mesmo dia em que os alunos da turma onde eram professores titulares 

realizaram o pré-teste. 

O recurso a instrumentos como o questionário é, muitas vezes, considerado com 

impessoal e incapaz de fornecer aspetos relativos há particularidades pessoais dos 

entrevistados (Coutinho, 2011). Assim, no sentido de contornar esta limitação 

instrumento utilizado para a recolha das práticas de escrita em sala de aula, recorreu-se 

que permitia aos entrevistados acrescentar informações relevantes sobre as perceções 

dos professores quanto ao conhecimento, atitudes e autoeficácia das práticas de escrita e 

de utilização das TIC em sala de aula e em casa. Até porque, de acordo com vários 

autores as crianças e jovens costumam utilizar ambientes ricos em tecnologias fora da 

escola (Livingstone, 2002; McPake, Stephen, Plowman, Sime, & Downey, 2004). 

De igual modo, algumas das questões analisavam as perceções dos professores 

quanto ao conhecimento, atitudes e autoeficácia da escrita dos alunos com e sem recurso 

às TIC. Deste modo, compreendeu-se mais facilmente a natureza das relações 

estabelecidas entre investigadora e participantes face ao objecto de estudo, como 

referido por Lincoln e Guba (1985). 

O guião desta entrevista, ver Anexo G, foi construído pela investigadora deste 

estudo, fruto da operacionalização do modelo TPACK, Mishra e Koehler (2006) e da 

procura da compreensão do conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo, ou 

seja, das práticas de escrita em sala de aula com recurso às TIC. De igual modo 

pretende-se: a) compreender o tipo, frequência e duração das práticas de escrita e de 

utilização da TIC em sala de aula; b) identificar as perceções dos professores e seus 

alunos quanto ao conhecimento, gosto e motivação para a escrita e para a utilização das 

TIC e c) tipo de estratégias utilizadas junto de alunos com problemas da escrita e 

necessidade de formação na escrita e com recurso às TIC. 

A entrevista foi composta por duas partes: Parte I – Escrita e Parte II – TIC com 

39 questões, 29 fechadas e 10 abertas. As perguntas fechadas centram-se em aspetos 

específicos (exemplos: tipo de textos que os alunos escrevem, duração de escrita, gosto 
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ou motivação pela escrita). Já as perguntas abertas pretendem compreender as 

justificações para uma determinada resposta prévia (exemplo: “Que estratégia(s) utiliza 

para promover o processo de ensino-aprendizagem da composição de textos?”; 

“Considera que as TIC são benéficas para o processo de ensino-aprendizagem? E para a 

escrita? Porquê?”).  

Procedimentos de recolha de dados 

Seguidamente descreve-se o conjunto de procedimento de recolha de dados 

adotados durante a realização do estudo 2: 

Tradução do “Teachers Survey about their Writing Practices” de Culter e 

Graham (2008). A traduzir o questionário obedeceu a um processo de dupla-tradução, 

numa fase inicial dois nativos na Língua Portuguesa que conheciam o objetivo de 

estudo e conceito envolvidos traduziram para de inglês para português. De seguida, 

pediu-se a retroversão para a língua Inglesa de dois tradutores (um português e um 

canadiano) novamente de português para inglês, tendo obtido uma correspondência de 

82% na totalidade do questionário. A discrepância dos resultados obtidos deveu-se 

principalmente ao uso de formas similares para apresentar a mesma ideia, pelo que 

alguns itens foram novamente reformulados para corrigir algumas diferenças 

encontradas. 

Adaptação do inquérito por questionário. Este processo de adaptação permitiu a 

adaptação ao nível da linguagem, do contexto sociocultural e no sentido de uma 

diminuição da dificuldade do mesmo, pertinente quando se recorre a um questionário 

estrangeiro (Leeuw, Hox, & Dillman, 2008). Na versão portuguesa do inquérito por 

questionário procedeu-se à supressão de alguns itens por ser considerar que não eram 

revelantes para o contexto do estudo (exemplo: “Por favor circule a sua etnia: 

hispânica, branca, preta, asiáticas ou outras.”; “Quantas crianças da sua turma são: 

hispânica, branca, preta, asiáticas ou outras?”;”Com que frequência os seus alunos 

trabalham em centros de escrita?”; “Com que frequência encoraja os seus alunos a 

utilizarem “ortografia inventada” em algum momento durante o processo de 

escrita?”). 

Procedeu-se ainda à introdução de alguns itens, por se considerar pertinente a 

sua utilização para os objetivos utilizados, relativos: à caraterização dos professores 

(“Idade”); aos contextos e caraterísticas dos alunos da turma (“Quantos pais e mães não 
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possuem nacionalidade portuguesa e normalmente não falam português com os seus 

filhos?; Indique o número de alunos que se encontra acima, na média ou abaixo da 

média de desempenho dos alunos da sua turma na escrita.”); às necessidades 

educativas especiais (“Quais as tipologias de Necessidade Educativas Especiais (NEE) 

apresentadas pelos alunos da sua turma?”; “Quais as medidas educativas de 

adequação do processo de ensino-aprendizagem utilizado junto dos alunos com NEE da 

sua turma?”); às atividades de escrita (“Peças de teatro”; “Textos instrucionais”; 

“Notícia”; “Entrevista” e “Convite”); as novas metas curriculares (“É a favor das 

novas metas curriculares?”; “Porquê?”) e ao uso das tecnologias nas atividades de 

escrita (“Com que frequência é que permite que um ou mais alunos na sala de aula 

usem o tablet durante o período de escrita?”; “Com que frequência é que permite que 

um ou mais alunos na sala de aula usem os Smartphones/telemóveis inteligentes 

durante o processo de escrita?”). 

Posteriormente, apresentou-se o questionário a cinco professores do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico que estavam a lecionar turmas no ano letivo 2014/2015. Após o 

preenchimento do questionário algumas questões foram corrigidas ao nível do 

português. Todos os professores consideraram o questionário extenso. Contudo 

comentaram que o preenchimento do mesmo lhes deu uma visão detalhada e 

diversificada de práticas de escrita em sala de aula que nunca tinham utilizado. 

Para a distribuição da primeira versão portuguesa elegeu-se o acesso online face 

ao formato impresso (usado pelos autores do instrumento original), através do Google 

Drive, com vista a aumentar o acesso, facilitar o preenchimento individual (flexibilidade 

do momento de preenchimento), a rapidez de devolução das respostas, a facilidade de 

replicação, assim como reduzir os custos da difusão deste instrumento (Leeuw et al., 

2008). 

Aplicação do inquérito por questionário. Foi pedido aos diretores dos 

Agrupamentos de Escolas que encaminhassem a mensagem de correio eletrónico com a 

hiperligação do inquérito por questionário14 a todos os professores titulares de turma do 

1.º CEB nas escolas do seu Agrupamento.  

O questionário manteve-se ativo durante 1 ano (desde janeiro de 2015 a janeiro 

de 2016). Após esta data procedeu-se à análise dos dados recolhidos. 

                                                      
14 Hiperligação para inquérito: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6Hej5EdCIN7M9kp8H-
ArO37dOpBzynRo_Z0CmHxK00qlRZA/viewform. 
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A apresentação do questionário online permitiu a apresentação do questionário 

de forma mais diversificada (arranjo de cores, formato, entre outros), bem como a 

facilitação visual na leitura de um questionário longo (Best & Krueger, 2004; Crawford, 

McCabe, & Pope, 2005; Leeuw et al., 2008). 

No entanto, após os contactos efetuados com o objetivo de realizar uma 

validação nacional deste questionário, verificou-se uma a baixa taxa de resposta pelo 

que se procurou a validação no contexto da região norte de Portugal visto corresponder 

à área geográfica de intervenção da nossa equipa e de estudos e por ter apresentado uma 

maior frequência de respostas obtida no inquérito por questionário. Posto isto, realizou-

se um contacto posterior com as direcções dos Agrupamentos de Escolas da região 

norte, via telefone, correio eletrónico ou reuniões presenciais para aumentar a difusão 

dos mesmos. 

Vários autores recomendam o tamanho da amostra para a recolha de 

questionários que varia entre 10 e 75 pessoas por blocos de respostas (Converse & 

Presser, 1986; Fowler, 1995; Leeuw et al., 2008; Sheatsley, 1983). Apesar dos esforços 

da equipa a adesão continuou baixa (com 50 respondentes, 4 dos quais a lecionar em 

outra região), contudo sabemos que é preferível a realização de um pequeno teste do 

que a ausência do mesmo (Leeuw et al., 2008). 

Realização da entrevista aos professores sobre as práticas em sala de aula 

relativamente à escrita e ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC). A entrevista foi recolhida em contexto de sala de aula junto do professor titular 

de cada turma no mesmo dia que os alunos produziram o texto de opinião no pré-teste. 

Recorreu-se à gravação de todas as entrevistas, após autorização dos professores para as 

mesmas. A duração da entrevista variou entre 15 e 30 minutos e seguiu o mesmo guião, 

pré-estabelecido, para todos os professores. Caso considerassem pertinente os 

professores poderiam acrescentar informação às respostas dadas, de modo a melhor 

explicar a mensagem que pretendiam transmitir. 

Procedimentos de análise de dados 

Análise do Inquérito por questionário “Práticas de escrita em sala de aula de 

professores do 1.º CEB”. No sentido de analisar e calcular com precisão e exactidão os 

resultados quantitativos obtidos de modo a responder aos objetivos de estudo (Almeida 

& Freire, 2010; Anderson, 2001; Bryman, 2008; Fortin, 2009; Martins, 2011). Realizou-
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se uma análise descritiva dos dados obtidos no inquérito por questionário relativamente 

à tendência central (média), da dispersão (desvio-padrão) e valores máximos e mínimos. 

Também se procederá à execução da análise fatorial de componentes principais de 

modo a verificar a validade e fidelidade dos itens organizados em forma de Likert 

(adequabilidade da amostra - KMO, as comunidades, a matriz de correlações e Alfa de 

Cronback). Seguidamente prevê-se a realização de análise inferencial através de Student 

testes-t para amostras independentes ou emparelhadas (variável sexo), e One Way 

ANOVA para as variáveis habilitações académicas, idade e experiência profissional, 

verificando os pressupostos de normalidade (teste de Kolmogorov-Smirnov); 

homogeneidade e independência de resíduos dos resultados obtidos (Teste de Levene). 

Para o tratamento estatístico dos dados recorreu-se ao software “Statistical Package for 

de Social Sciences” (SPSS 23). 

O intervalo de confiança adotado em todo o estudo foi de 95%, o que significa 

uma possibilidade de 5% (p ≤ 0.05) para a obtenção de resultados frutos do acaso. 

Análise da entrevista aos professores sobre as práticas em sala de aula 

relativamente à escrita e ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC). Os dados recolhidos foram depois analisados de duas formas distintas: as 

respostas fechadas com recurso ao software SPSS 23 e as perguntas abertas foram 

realizadas análise de conteúdo de forma manual, com recurso ao Microsoft Office Word 

2010 e recorrendo à marcação colorida das transcrições das respostas dos entrevistados. 

Cada cor distinta assumiu-se como uma categoria. As categorias encontradas pela 

investigadora surgem como resultado por um lado do conhecimento intuitivo dos dados 

e por outro dedutivo dos resultados da investigação na área. Estas categorias foram 

depois discutidas com os orientadores e modo a validar e/ou reformular a introdução 

dos excertos apresentados nas mesmas. Em alguns casos tornou-se pertinente o reajuste 

de algumas dimensões. Os resultados obtidos foram agrupados, por grupos de 

intervenção com e sem recurso às TIC, e os dados apresentados na caraterização da 

amostra e do contexto. 

Procedeu-se à análise dos dados descritivos (frequências, percentagens) e 

inferenciais através da verificação de possíveis associações ou relações entre as 

variáveis dependentes e independentes em estudo. 
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Estudo 3 - Impacto da utilização do modelo SRSD, com e sem recurso às TIC, no 

desempenho da escrita de textos de opinião junto de alunos do 4.º ano de 

escolaridade com e sem PE. 

Este estudo 3 surge de um conjunto de pressuposto de estudo evidenciados, em 

parte, nos capítulos teóricos desta tese. O pressuposto 1 consiste no facto do modelo de 

SRSD se revelar eficaz na melhoria da composição de textos, incluindo juntos de alunos 

com Dificuldades de Aprendizagem Específicas e problemas de escrita e o pressuposto 

2 de que as TIC são indispensáveis no processo de ensino aprendizagem de alunos no 

séc. XXI e existem evidências da vantagem do seu uso na melhoria do processo de 

composição de textos. Desta maneira, este estudo pretende combinar os benefícios 

evidenciados na utilização do modelo SRSD e das TIC na melhoria do processo de 

escrita. 

Participantes 

Evidencia-se, de seguida e através da Figura 15, o processo de seleção da 

amostra para o estudo 3. 

 
 

População 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participaram diretamente neste estudo, estudo 3, 23 turmas do 4.º ano de 

escolaridade de 6 Agrupamentos de Escolas, envolvendo 23 professores do 1.º CEB e 

Figura 15 – Representação do Processo de Seleção da Amostra 

 

Figura 15 – Representação do Processo de Seleção da Amostra. 
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390 alunos. A tabela 9 apresenta os dados sociodemográficos da população estudada. 
 

Tabela 9 – Dados Demográficos da População (Ano Letivo 2015/2016) 

Medida Estatística descritiva da amostra 

N 390 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

201 (51,5%) 

189 (48.5%) 

Problemas na escrita 

N (%) 

 

96 (24.6%) 

NEE 

N (%) 

 

14 (3.6%) 

Apoio Económico à família 

Sim 

Não 

 

160 (41%) 

230 (59%) 

Escalão (N) 

A 

B 

C 

 

93 (23.8%) 

67 (17.2%) 

230 (59%) 

Legenda da tabela 9:  

N=número de elementos; M=média; DP=desvio-padrão; Min.=mínimo; Max.=máximo; %=percentagem.  

A população deste estudo foi recolhida de 23 turmas de Agrupamentos de 

Escolas de Braga que demonstraram interesse em participar neste estudo (ver Tabela 9). 

Composta por 390 alunos, 200 do género masculino (51.3%) e 189 do género feminino 

(48.6%), sendo que 131 famílias (33.7%) destes alunos recebiam apoio 

socioeconómico, 80 com escalão A (20.5%) e 51 com escalão B (51%). Este grupo 

integra ainda 80 alunos com problemas na escrita (20.5%) e 10 alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (2.6%). 

Critérios de inclusão, de exclusão e seleção dos participantes 

O processo de triagem dos participantes foi feito pela equipa de investigação, 

tendo selecionado 10 das 23 turmas interessadas em integrar esta investigação. Os 

potenciais participantes eram todos os alunos e seus professores de turmas do 4.º ano de 

escolaridade do concelho de Braga, de escolas públicas. O contacto com os possíveis 

participantes ocorreu através de telefonemas, correio electrónico e reuniões com 

elementos das direção dos 14 agrupamentos de escolas públicas, bem como a 
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participação em conselhos de ano. Em alguns casos o contacto com os encarregados de 

educação foi realizado por reunião em que a investigadora do projeto colaborou e 

apresentou o mesmo. Nos restantes casos foi o professor titular que apresentou o projeto 

e recolheu as autorizações junto dos encarregados de educação. 

Dada a impossibilidade de intervir junto de 23 turmas procedeu-se à definição de 

critérios de inclusão e de exclusão dos participantes, iguais nos dois grupos. Parte dos 

procedimentos que ajudaram no processo de triagem foram os instrumentos de recolha 

de dados: a) o resultado do pré-teste (escrita de texto de opinião) pelos alunos da turma; 

b) o inquérito por questionário sobre práticas de escrita e utilização das TIC em sala de 

aula respondido pelos professores titulares e, ainda, c) uma entrevista aos professores 

sobre as suas perceções do conhecimento, atitudes e autoeficácia na escrita e na 

utilização das TIC. Os últimos dois instrumentos referidos (b e c) já foram apresentados 

previamente no estudo 2. 

Todos estes procedimentos foram aplicados em contexto de sala de aula, antes 

do início da intervenção. Os textos produzidos pelos alunos e a entrevista foram 

realizados no mesmo dia, bem como foram entregues nesse mesmo dia os inquéritos   

aos professores que tiveram o prazo de  uma semana para preencher o documento. 

 O processo de seleção foi da responsabilidade da equipa de investigação que 

cotou e analisou os resultados, tendo definido como critérios de inclusão dos grupos 

pela seleção das 10 turmas mais semelhantes entre si nas variáveis em análise, 

nomeadamente na dimensão da turma e resultados obtidos com recurso aos 

instrumentos acima apresentados. Os critérios de seleção adotados foram aleatórios e 

posteriormente emparelhadas, de acordo com a maior homogeneidade encontrada entre 

elas. 

Os critérios para a exclusão foram a presença de diferenças estatisticamente 

significativas da amostra na pontuação da estrutura do texto de opinião e na qualidade 

geral do texto e um número de alunos inferior a 15.  

De igual modo foram tidos em conta os seguintes aspetos: Apoios 

Socioeconómicos prestados às famílias e características das práticas de escrita dos 

professores no contexto de sala de aula. 

Pelo processo de seleção aleatória das 10 turmas obtivemos as turmas 3, 6,7, 9, 

8,11,15,17,18 e 21. Assim procedemos à verificação se as variáveis género e estatuto 

socioeconómico da família influenciavam a estrutura do texto de opinião, a qualidade 

geral do texto, a extensão do texto ou o uso de conectores. 
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Amostra 

A amostra é caracterizada por um subconjunto da população, ou seja, parte de 

todos os membros de um determinado grupo com uma ou mais características em 

comum, que se pretendem estudar (Almeida & Freira, 2003). Assim, a amostra 

selecionada, como é possível observar na tabela 10, foi constituída por 205 alunos 

(52.56% da amostra inicial), 111 (54,1%) do género masculino e 94 (45,9%) do género 

feminino. A análise de contrates do Qui-quadrado, χ 2 entre Grupo X Sexo (1, N=205) 

=0.033, p =.857 não é significativa. No que se refere ao apoio socioeconómico à família 

80 alunos usufruem de apoios económicos (39%), através do escalão A ou escalão B, e 

125 alunos não beneficiam de qualquer apoio (61%). A análise de contrates do Qui-

quadrado, χ 2 entre Grupo X Apoio Socioeconómico à Família (1, N=106) =5.175, p = 

0.023 é significativa. No total 42 alunos foram identificados pelos professores por 

apresentarem problemas ao nível da escrita, correspondendo a 20,5% do total de alunos. 

A análise de contrates do Qui-quadrado, χ 2 entre Grupo X Problemas de Escrita (1, 

N=106) =1.471, p = .225 não é significativa. Por sua vez, apenas 7 alunos (3.4%) foram 

identificados como tendo Necessidades Educativas Especiais pelos professores. A 

análise de contrates do Qui-quadrado, χ 2 entre Grupo X Necessidades Educativas 

Especiais (1, N=106) =.223, p = .223 não é significativa. 
 

Tabela 10 - Dados Demográficos da Amostra Seleccionada (Ano Letivo 2015/2016) 

Medida 
 

Estatística descritiva da amostra 

N 205 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

111 (54.1%) 

94 (45.9%) 

Problemas na escrita 

N (%) 

 

42 (20.5%) 

NEE 

N (%) 

 

7 (3.4%) 

Apoio Económico à Família 

Sim 

Não 

 

80 (39%) 

125 (61%) 

Legenda da Tabela 10:  

N=número de elementos; M=média; DP=desvio-padrão; Min.=mínimo; Max.=máximo; %=percentagem.  

No que se refere a outras variáveis como Estrutura do texto de opinião, 

Qualidade geral do texto, Extensão e Conectores argumentativos apresenta-se na tabela 
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11 os resultados obtidos pela amostra deste estudo. 

 

Tabela 11 - Variáveis de Análise na Amostra Selecionada (Ano Letivo 2015/2016) 

 
Medida 
 

Estatística descritiva da amostra 

Estrutura do texto de opinião 

M (SD) 

Min./Max. 

Confiabilidade entre avaliadores 

 

3.40 (1.324) 

0/7 

97% 

Qualidade geral do texto 

M (SD) 

Min./Max. 

Confiabilidade entre avaliadores 

 

2.93 (.813) 

1/5 

93% 

Extensão 

M (SD) 

Min./Max. 

 

100.67 (33.547) 

7/220 

Conectores argumentativos 

M (SD) 

Min./Max. 

 

2.79 (1.116) 

0/6 

As 10 turmas seleccionadas aleatoriamente (3,6,7,8,9,11,15,17, 18 e 21) foram 

divididas em 2 grupos (5 no grupo SRSD+ICT e 5 no grupo SRSD ). As turmas do 

grupo SRSD+ICT (3,6,11,17 e 21) tiveram acesso a recursos TIC, e foi estimulada a 

autorregulação do uso das TIC durante a intervenção, para melhorar a escrita de textos. 

Por sua vez, as turmas do grupo SRSD (9,15,18, 7 e 8) não tiveram acesso a estas 

ferramentas. A omissão do uso de recursos TIC pelas turmas controlo pretendia 

verificar se a utilização das estratégias de autorregulação PATO + Estrutura com 

recurso às TIC é mais eficaz do que sem recurso às TIC para a melhoria da escrita de 

textos. Coloca-se a questão: “Será que a distribuição das turmas em 2 grupos alterou as 

características das mesmas?” Como resposta a esta questão procedemos a análises 

estatísticas com recurso a teste-t para amostras emparelhadas da presença ou não de 

diferenças significativas entre as variáveis sociodemográficas e as variáveis em estudo.  

Estas turmas foram divididas em 2 grupos (5 no grupo SRSD + ICT e 5 no grupo 

SRSD). As turmas do grupo SRSD+ICT tiveram acesso a recursos TIC, e foi estimulada 

a autorregulação do uso das TIC durante a intervenção, para melhorar a escrita de 

textos. Por sua vez, as turmas do grupo SRSD não tiveram acesso a estas ferramentas. A 

omissão do uso de recursos TIC pelas turmas controlo pretendia verificar se a utilização 

das estratégias de Autorregulação PATO + Estrutura com recurso às TIC é mais do que 
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sem recurso às TIC para a melhoria da escrita de textos. 

Apresenta-se, de seguida, o conjunto de dados demográficos da amostra na 

tabela 12. 

 

Tabela 12  - Dados Demográficos da Amostra, Dividida por Grupos (Ano Letivo 

2015/2016). 

 

Medida Turmas do  
grupo SRSD+ICT  

Turmas do  
grupo SRSD  

Geral 

N 
106 101 205 

Género 
          Masculino 

          Feminino 

 
58 (54.7%) 
48 (45.3%) 

54 (53.5%) 
47 (46.5%) 

 
111 (54.1%) 
94 (45.9%) 

Problemas na escrita 
N (%) 

 
18 (17%) 

 
24 (23.8%) 

 
42 (20.5%) 

NEE 
N (%) 

 
2 (1.9%) 

 
5 (5%) 

 
7 (3.4%) 

Apoio Económico à família 
          Sim 

          Não 

 
33 (31.1%) 
73 (68.9%) 

 
47 (46.5%) 
54 (53.5%) 

 
80 (39%) 
125 (61%) 

Legenda da Tabela 12:  

N=número de elementos; M=média; DP=desvio-padrão; Min.=mínimo; Max.=máximo; 

%=percentagem.  
Nota: 2 alunos das 10 turmas realizaram o pré-teste mas não foram incluídos na cotação geral por terem 

currículo específico e não dominarem as competências mínimas de escrita para a construção de um texto 

de opinião. 

No que se refere a outras variáveis como Estrutura do texto de opinião, 

Qualidade geral do texto, Extensão e Conectores argumentativos, apresenta-se- na 

Tabela 13 os resultados obtidos pelos participantes neste estudo, divididos por grupos.  

 

Tabela 13 - Variáveis de Análise na Amostra Selecionada para a Intervenção (Ano 

Letivo 2015/2016). 

 

 

 



Metodologia 

168 
 

Medida Turmas do  
grupo SRSD+ICT  

Turmas do  
grupo SRSD  

Geral 

Estrutura do texto de opinião 
M (SD) 

Min./Max. 

 
3.44 (1.204) 
0/7 

 
3.41 (1.464) 
0/7 

 
3.40 (1.324) 
0/7 

Qualidade geral do texto 
M (SD) 

Min./Max. 

 
2.93 (.781) 
1/5 

 
2.95 (.867) 
1/5 

 
2.93 (.813) 
1/5 

Extensão 
M (SD) 

Min./Max. 

 
106.77 (31.665) 
38/220  

 
94.18 (34.606)  
7/187 

 
100.67 (33.547) 
7/220 

Conectores argumentativos 
M (SD) 

Min./Max. 

 
 
2.98 (1.069) 
0/5 
 

 
 
2.61(1.140)  
0/6  

 
 
2.79 (1.116) 
0/6 

O Teste-t para amostras independentes não revelou diferenças significativas 

entre Grupo na Estrutura do texto de opinião, t(205)=201, p=.841 ou entre Grupo na 

Qualidade geral do texto, t(200.292)=-.171, p=.864. Contudo apresentou-se diferenças 

significativas entre Grupo na Extensão do texto, t(198.752)=2.708, p=.007 ou entre o 

Grupo no uso de Conectores argumentativos, t(202.429)=2.389, p=.018. Relativamente 

à Extensão do texto o grupo SRSD+ICT apresenta uma maior extensão 

(M=106.77;DP=31.665) do que o grupo controlo (M=94.18, DP=34.606), bem como 

um maior uso dos conectores argumentativos (grupo SRSD+ICT -  M=2.98, DP=1.069; 

grupo SRSD - M=2.61, DP=1.140). Estas diferenças podem estar relacionadas com o tipo 

de práticas que usufruíram em sala de aula, por um lado com um menor tempo de 

trabalho da planificação do grupo SRSD do que do grupo SRSD+ICT , o que pode 

comprometer a organização das ideias para o texto e consequentemente o recurso a 

conectores argumentativos diversificados e por outro lado com o facto do grupo SRSD 

dedicar em média mais tempo (54 minutos) à escrita por atividade, o que se pode 

traduzir uma atividade demasiado extensa que provoque o desinteresse dos alunos para 

a mesma (Graham et al., 2016; Harris & Graham, 2009). 

 

GRUPO SRSD+ICT  

Caraterísticas sociodemográficas do grupo SRSD+ICT . O grupo SRSD+ICT  é 

composto por 5 turmas do 4.º ano de 3 agrupamentos de escolas do concelho de Braga. 

A distribuição de alunos pelos agrupamentos verifica-se da seguinte forma: o 
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agrupamento B tem 45.3% dos alunos, o agrupamento C tem 17.9% dos alunos e por 

fim o agrupamento E tem 36.8% dos alunos. Neste grupo integram 106 alunos, 58 do 

género masculino (54.7%) e 48 do género feminino (45.3%). As idades dos alunos do 

grupo SRSD+ICT variam entre 9 e 11 anos com uma distribuição de 56% com 9 anos, 

39.3% com 10 anos e 4.8% com 11 anos. Foi possível apurar que 31.1% das famílias 

dos alunos (33) recebem apoio socioeconómico do estado, sendo 21 dessas família com 

escalão A (19.8%) e 12 com o escalão B (11.3%). Verificou-se ainda a presença de 18 

alunos (17% do grupo de experimental) com problemas na escrita e 2 com Necessidades 

Educativas Especiais (1.9% do grupo de experimental). 

Competências de escrita dos alunos do grupo SRSD+ICT. No que se refere a 

competência de escrita foi possível observar que a pontuação média para a estrutura do 

texto de opinião foi de 3.44 valores e desvio-padrão de 1.204 valores, o que indica que 

os participantes deste estudo, em geral, não apresentam pelo menos 5 elementos 

essenciais para a tipologia de texto em estudo, ou seja, pelo menos uma premissa, 3 

razões e uma frase final. Podemos ainda referir que a pontuação final para a tipologia de 

texto variou entre 0 valores (nos casos em que o texto não era um texto de opinião ou 

não respondia à questão) e 7 valores (onde se evidenciaram todo o tipo de elementos: 

premissa, razões, elaborações e conclusão). Quando analisados os diferentes elementos 

dos textos argumentativos de opinião pode-se afirmar que os alunos utilizaram mais as 

razões que justificavam a sua posição (M=1.58; DP=.936) seguido de uma apresentação 

clara da posição do aluno face ao tema - premissa (M=.94;DP=.232) e da apresentação 

de elaborações, para o desenvolvimento das suas ideias (M=.60;DP=.510). É ainda de 

referir que grande parte dos alunos não apresentou uma conclusão do texto (M=.33; 

DP=.473). Este dados confirmaram a necessidade de pertinência de que os alunos 

aprendam de forma explícita o que é um texto de opinião e quais os elementos que o 

compõe, de modo a que todos os alunos utilizem pelo menos uma frase inicial com a 

sua posição face ao tema, três razões que a justifiquem e uma frase final (conclusão). 

Por sua vez, evidenciou-se a qualidade geral média do texto produzido 

inicialmente com uma pontuação média de 2.93 (DP=.781), o que revela uma qualidade 

não satisfatória, mas próxima no valor mínimo satisfatório (3 valores), na composição 

de textos e foi avaliada recorrendo à grelha usada nos exames nacionais de Portugal 

para o 4.º ano de escolaridade. Para cada categoria da grelha de avaliação a avaliação 

variou entre 1 e 5 pontos. Assim, especificamos agora as médias de pontuações para 

cada categoria específica analisada, nomeadamente: a) o tema e tipologia 
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(M=2.51;DP=1.282); b) a coerência e adequação da Informação (M=3.17;DP=1.028); 

c) estrutura e coesão (M=2.24;DP=1.038); d) morfologia e sintaxe (M=3.04;DP=1.032); 

e) repertório vocabular (M=3.69;DP.970) e f) ortografia (M=2.92;DP=1.468). Pela 

análise dos resultados podemos referir que os alunos apresentam mais conhecimentos ao 

nível das competências mecânicas de escrita como o repertório vocabular quando 

comparada com o conhecimento que têm do processo de escrita (ex. tema e tipologia, 

estrutura e coesão). 

Os resultados obtidos, para aspetos relativos à extensão do texto: número de 

palavras, evidenciaram que o número médio de palavras escritas por alunos e texto foi 

de 106.77 palavras (variou entre 38-220 palavras), com desvio-padrão de 31.665 

palavras. Neste sentido podemos dizer que a média dos alunos cumpriu as instruções 

para a escrita de um texto com mais de 90 palavras. Também, relativamente ao uso de 

conectores argumentativos podemos referir que a média foi de 2.98 por texto (valores 

presentes entre 0 e 5) com desvio-padrão de 1.069. 

Perceções sobre o conhecimento de escrita dos alunos do grupo SRSD+ICT. 

No que concerne à perceção dos alunos sobre o seu conhecimento de escrita podemos 

referir, de acordo com as respostas obtidas, que a média apresentada foi de 3.7171 com 

desvio-padrão de.69577, e num valor de respostas que variou entre 2 e 5 valores. O que 

evidenciam uma posição geral entre 3 e 4 valores (posição neutra e de concordâncias 

com os itens). De igual modo, os alunos do grupo SRSD+ICT apresentam, em geral, 

uma perceção mais positiva nos itens relativos à produção de conteúdo (M=3.7442; 

DP=59560) do que nos itens da dimensão planificação (M=3.6628, DP=.79128). 

Quando se analisa a perceção dos alunos quanto ao seu conhecimento de escrita 

utilizando as tecnologias a média de respostas é de 3.8841 e desvio-padrão de .60087, 

com valores de resposta compreendidos entre 2.14 e 5. Assim, comparando o 

conhecimento de escrita com e sem recurso às tecnologias parece indicar que a perceção 

do conhecimento de escrita melhor quando utilizam as tecnologias do que sem recurso a 

estas, apresentando ainda uma menor variação das respostas neste grupo. 

Perceções das atitudes de escrita dos alunos do grupo SRSD+ICT. Analisando 

a sua perceção relativamente às atitudes de escrita é de referir que a média foi de 4.2137 

e desvio-padrão de.89812, com valores mínimos de 1 e máximos de 5. No entanto 

quando se analisa as atitudes de escrita com recurso às tecnologias percepcionadas pelos 

alunos indicam, em média, valores de 4.4598 e desvio-padrão de.61242. Mais uma vez, 

quando comparadas com as atitudes de escrita com e sem recurso às tecnologias, 
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apresentadas anteriormente e de acordo com as respostas dos alunos, verificou-se que a 

perceção mais positiva ocorre quando utilizam as tecnologias. 

Perceções de autoeficácia na escrita dos alunos do grupo SRSD+ICT. Quanto 

à perceção dos alunos sobre a sua autoeficácia na escrita, a média de valores foi de 

2.6512 e desvio-padrão de .64764, com mínimo de 1 e máximo de 3.88 valores. Das 

várias dimensões da escala, a idealização é que assume maiores níveis de eficácia 

percecionados pelos alunos (M=2.8093; DP=.76260), seguida das convenções 

(M=2.6326; DP=.70016) e por último a autorregulação (M=2.5349;DP=.80160). Por 

fim, quanto analisada a perceção de autoeficácia dos alunos quando utilizam as 

tecnologias na escrita constatou-se uma média de 2.8366 (valores de resposta entre 1 e 

3.88) e desvio-padrão de.70155. Este resultado indica uma perceção mais positiva da 

autoeficácia quando utilizam as tecnologias na escrita do que quando estas não estão 

presentes. 

As turmas do grupo SRSD+ICT eram de três agrupamentos de escolas da cidade 

de Braga, região norte de Portugal Continental, dois destes com duas turmas cada. As 

cinco turmas inseriam-se em escolas públicas, 4 das 5 turmas localizadas em meio 

urbano e uma de meio rural. 

Práticas de escrita dos professores do grupo SRSD+ICT em contexto de sala 

de aula. Por sua vez, e de acordo com as respostas obtidas ao questionário de práticas 

de escrita em contexto de sala de aula pelas professoras titulares do grupo SRSD+ICT 

podemos referir que todas as professoras titulares de turma eram do sexo feminino, 

caucasianos e a maior habilitação académica que possuem é a licenciatura. Das 5 

professoras, 1 tinha uma idade compreendida entre 26 e 35 anos, 1 tinha entre 36 e 45 

anos e 3 entre 46 e 55 anos. Importa referir que estas professoras apresentaram visões 

distintas quanto à avaliação da sua preparação para o ensino da escrita onde 40% das 

professoras referiram uma preparação pobre, 40% professoras uma preparação adequada 

e 20% professora uma preparação muito boa. Como grupo, o tempo de experiência 

profissional variou entre 15 e 31 anos de serviço (M=26.6; DP=6.7) e o número de 

alunos por turmas variou entre 19 e 25 alunos, com uma média de 24 alunos (DP=2.6). 

Também se observou que as turmas do grupo SRSD+ICT são formadas por 118 

alunos, possuem ainda 2 alunos chineses, 1 ucraniano, 1 brasileiro e 2 romenos. Os 

alunos com escalão A variam entre 2 a 10 por turma e escalão B entre 2 a 8 alunos. 

Nestas turmas existem 4 alunos com NEE e apoiados pelos serviços de educação 

especial, que apresentam diferentes tipos de NEE: 1 alunos com Problemas Intelectuais, 
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2 com Problemas Emocionais/Comportamentais, 1 com Perturbações do Espectro do 

Autismo e 1 com Hiperatividade com ou sem Défice de Atenção. No que se refere a 

medidas educativas cada aluno apresenta medidas distintas nomeadamente: 1 aluno 

recebe Apoio Pedagógico Personalizado, 1 aluno Adequações Curriculares Individuais, 

1 aluno adequações no processo de avaliação e outro aluno Currículo Específico 

Individual. De referir que nenhum aluno do grupo SRSD+ICT  usufrui de Tecnologias 

de Apoio como medida educativa. 

Quando questionados sobre o número de alunos que tinham um desempenho 

acima, na média e abaixo da média esperada para o nível escolar verificou-se um total 

de 9 alunos acima da média (M=1.8; DP=2.2), 74 alunos na média (M=14.8; DP=5.5) e 

32 alunos abaixo da média (M=7; DP=5.1). De referir que os mesmos resultados foram 

obtidos quando questionados sobre o número de alunos que tinha um desempenho 

acima (M=2.2; DP=1.9), na média (M=14.8; DP=5.3) e abaixo da média da turma 

(M=6.2; DP=5.5). 

No que ser refere à abordagem de ensino da escrita junto dos alunos verificou-se 

que 80% dos professores do grupo SRSD+ICT utilizam estratégias combinadas de 

competências básicas de escrita e o processo de escrita, 20% dos professores usa uma 

abordagem centrada no processo de escrita. Relativamente às perceções das atitudes e 

competências por parte das professoras titulares de turma verificou-se, como é possível 

observar na Tabela 14, que: 60% das professoras afirma apreciar os momentos de 

ensino-aprendizagem da escrita e afirma fazer uma gestão eficaz da turma durante os 

momentos de ensino-aprendizagem da escrita, 20% assume uma posição neutra e 20% 

concorda totalmente com estes itens. Analogamente, 60% dos professores afirmam 

concordar totalmente com a afirmação “Eu gosto de escrever”, 20% concorda com a 

mesma afirmação e 20% assume uma postura neutra. Contudo, relativamente à eficácia 

durante o processo de ensino-aprendizagem da escrita verifica-se que 80% concorda 

com esta afirmação e apenas 20% concorda totalmente. 

 

Tabela 14 - Perceções das Atitudes e Competências por Parte das Professoras Titulares 

de Turma do Grupo SRSD+ICT. 
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Questões do Questionário n Min.- Máx. M (DP) 

Eu aprecio os momentos de ensino-aprendizagem. 5 3-5 4 (.707) 

Eu faço uma gestão eficaz da turma durante os momentos de 

ensino-aprendizagem da escrita. 
5 3-5 4 (.707) 

Eu gosto de escrever. 5 3-5 4.4 (.894) 

Eu sou eficiente durante o processo de ensino-aprendizagem da 

escrita. 
5 4-5 4.2 (.447) 

 

As práticas de escrita em sala de aula tendem a demorar, em média e por 

atividade, 114 minutos (DP=49.295) e valores que variam entre 60 e 180 minutos. Na 

maior parte do tempo, segundo estes professores, é dedicado à gramática (M=126 

minutos; DP=32.863; Min-Máx:90-180 minutos), seguido da ortografia (M=100 

minutos; DP=113.137; Min-Máx:20-300 minutos) e da planificação (M=84 minutos; 

DP=53.666; Min-Máx:60-180 minutos). A competência a que dedicam menos tempo é 

à caligrafia (M=41 minutos; DP=33.615; Min-Máx:10-90 minutos) e à revisão (M=70 

minutos; DP=64.031; Min-Máx:20-180 minutos), talvez porque estamos a falar de 

turmas do 4.º ano de escolaridade onde a caligrafia já deva ser cuidada e que os alunos 

com 9/10 anos possuem realizam poucas revisões durante o processo de revisão dos 

textos, com referido por Fitzgerald (1987). 

As professoras do grupo SRSD+ICT  dedicam 52% do tempo das atividades de 

escrita em sala de aula em grupo turma (DP=14.832), seguido de pequenos grupos 

(M=22%; DP=4.472) e individual (M=18%; DP=10.954). Como é possível observar 

pelo valor do desvio-padrão existem algumas diferenças na organização da aula para o 

ensino da escrita. 

No que diz respeito a outros recursos que os professores utilizam com as suas 

turmas, para além do manual escolar, 60% das professoras utiliza a Internet, 40% 

utilizam enciclopédias, PowerPoint´s ou projecção de imagens e 20% recorre a 

dicionários, gramáticas, cartazes, “chuva de ideias” e quadros interactivos. 

A lista de atividades identificadas pelas professoras do grupo SRSD+ICT 

durante o processo de ensino-aprendizagem da escrita apresenta-se abaixo, na tabela 15, 

destacando-se unanimemente a realização de fichas, respostas de compreensão leitora, 

as histórias e as descrições. Seguem-se ainda com 80% de respostas afirmativas as 

atividades mais frequentes a escrita de poesia, textos informativos, convites, cartas ou 

emails, convites, cópia de textos e listas de palavras. No fim da lista de atividades 

utilizadas observa-se as entrevistas, relatos ou peças de teatro como as atividades menos 

frequentes dos professores deste grupo. Já os livros de reportagens ou do alfabeto não 
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são utilizados pelos professores, talvez em parte porque são turmas do 4.º ano de 

escolaridade. Atendendo que este estudo tem um enfoque nos textos argumentativos de 

opinião é que referir 40% dos professores trabalham com os seus alunos os textos 

argumentativos. 

 

Tabela 15 - Tipos de Atividades de Escrita Utilizadas pelas Professoras do Grupo 

SRSD+ICT  
 

Atividades de escrita % de professores que responderam que sim 

Histórias 100% 

Respostas de compreensão leitora 100% 

Descrições 100% 

Fichas de trabalho 100% 

Poemas 80% 

Listas de Palavras 80% 

Cópia de Textos 80% 

Escrever cartas ou emails 80% 

Textos informativos 80% 

Convites 80% 

Desenvolvimento de textos a partir de imagens 80% 

Notícias 80% 

Narrativas pessoais 60% 

Banda Desenhada 60% 

Preencher espaços em branco 60% 

Livros 60% 

Autobiografias 60% 

Escrita Sumativa 60% 

Biografias 60% 

Textos argumentativos 40% 

Escrita Instrucional 40% 

Entrevista 20% 

Relatos 20% 

Peças de Teatro 20% 

 

Relativamente às práticas de escrita, ver Tabela 16, e sua frequência para apoiar 

os alunos no processo de escrita verificou-se que por um lado as práticas mais 

frequentes são o ensino de competências básicas de escrita, uma vez que as 

competências ortográficas, de pontuação e uso de maiúsculas/minúsculas são 

trabalhadas diariamente. Segue-se, igualmente, muitas vezes por semana o trabalho de 
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competências gramaticais, de formas de organizar o texto e competências de construção 

e estruturação frásica. 

Por outro lado as práticas menos frequentes e que ocorreram muitas vezes por 

ano foram as relacionadas com o ambiente de casa (pedir aos alunos para escreverem 

textos em casa, pedir aos pais para ouvir os alunos a lerem os textos, comunicar com os 

pais os progressos dos filhos), relativas à promoção da motivação (partilha da escrita 

com pares, publicação de textos produzidos e partilha da escrita do professor com os 

seus alunos), o apoio na escrita pelos pares e ainda a extensão de atividades de escrita a 

outros contextos (uso da leitura como suporte da escrita e uso da escrita noutros 

contextos como estudo do meio, matemática). As práticas de escrita com recurso às TIC 

(computador, tablet) não são utilizadas na sala de aula, bem como o apoio de escrita por 

colegas, através do ditado, ou a avaliação da escrita com recurso a portfólios. 



Metodologia 

176 
 

Tabela  16 - Frequência de Práticas de Escrita Centradas numa Atividade ou Procedimento de Ensino Específico. 

 

Práticas de Escrita Nunca 
Muitas vezes 

por ano 
Mensalmente 

Muitas vezes 

por mês 
Semanalmente 

Muitas vezes por 

semana 
Diariamente 

Muitas vezes 

por dia 
M (DP) 

4.1.”falar com os alunos sobre a escrita deles” 0% 0% 0% 20% 40% 20% 0% 20% 
5.6 

(1.5) 

4.2.”alunos falam entre eles sobre a sua escrita” 20% 20% 20% 0% 20% 20% 0% 0% 
3.4 

(2.0) 

4.3.“alunos escolhem os temas de escrita” 20% 0% 0% 80% 0% 0% 
0% 0% 1.80 

(0.4) 

4.4.”atividades de planificação para a escrita” 0% 20% 0% 20% 60% 0% 0% 0% 
4.2 

(1.3) 

4.5.”alunos revêm os seus textos” 0% 0% 20% 0% 60% 20% 0% 0% 
5.0 

(0.7) 

4.6.”alunos partilham a sua escrita com os pares” 20% 40% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 
2.4 

(1.1) 

4.7.”alunos publicam os textos produzidos” 40% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
1.6 

(0.5) 

4.8.”alunos ajudam os colegas a escrever” 20% 60% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 
2.6 

(1.9) 

4.9.”alunos são autorizados a escrever ao seu ritmo” 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 40% 
4.40 

(2.4) 

4.10.”professor partilha a sua escrita com os alunos” 20% 40% 0% 20% 20% 0% 0% 0% 
2.4 

(1.1) 

4.11.” competências de construção e estruturação frásica” 0% 0% 0% 20% 40% 40% 0% 0% 
5.2 

(0.8) 

4.12.” formas de organizar o texto ou como os textos são 

organizados” 
0% 0% 0% 20% 40% 40% 0% 0% 

5.2 

(0.8) 

4.13.”estratégias de planeamento” 0% 20% 0% 20% 40% 20% 0% 0% 4.4 
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Práticas de Escrita Nunca 
Muitas vezes 

por ano 
Mensalmente 

Muitas vezes 

por mês 
Semanalmente 

Muitas vezes por 

semana 
Diariamente 

Muitas vezes 

por dia 
M (DP) 

(1.5) 

4.14.”estratégias de revisão” 0% 20% 0% 40% 40% 0% 0% 0% 
4.0 

(1.2) 

4.15.”competências caligráficas” 0% 20% 20% 20% 20% 0% 20% 0% 
4.2 

(1.9) 

4.16.”competências ortográficas” 0% 0% 20% 0% 20% 20% 40% 0% 
5.6 

(1.7) 

4.17.”competências gramaticais” 0% 0% 0% 0% 20% 60% 20% 0% 
6.0 

(0.7) 

4.18.”regras de pontuação” 0% 20% 0% 0% 20% 20% 40% 0% 
5.8 

(1.3) 

4.19.”competências relativas ao uso de maiúsculas e 

minúsculas” 
0% 0% 0% 20% 20% 20% 40% 0% 

5.8 

(1.3) 

4.20.”fornecer mini aulas” 0% 0% 20% 40% 20% 0% 20% 0% 
4.8 

(1.6) 

4.21.”modelar gozo e prazer pela escrita” 0% 40% 20% 40% 0% 0% 0% 0% 
3.0 

(1.0) 

4.22.”revê competências ou estratégias” 0% 20% 0% 60% 20% 0% 0% 0% 
3.8 

(1.1) 

4.23.”trabalhosde escrita para casa” 0% 0% 0% 40% 60% 0% 0% 0% 
4.6 

(0.5) 

4.24.”momentos de escrita orientados por vários objetivos 

de ensino” 
0% 0% 20% 40% 0% 40% 0% 0% 4.60 

(1.3) 

4.25.”uso de estímulos de escrita” 0% 0% 20% 60% 20% 0% 0% 0% 
4.0 

(0.7) 

4.26.”uso de gráficos organizadores” 20% 40% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 2.20 

(1.5) 

4.27.“professor monitoriza a evolução do processo de 

escrita dos alunos” 
0% 20% 40% 40% 0% 0% 0% 0% 

2.2 

(1.5) 
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Práticas de Escrita Nunca 
Muitas vezes 

por ano 
Mensalmente 

Muitas vezes 

por mês 
Semanalmente 

Muitas vezes por 

semana 
Diariamente 

Muitas vezes 

por dia 
M (DP) 

4.28.”aluno monitoriza o seu progresso na escrita” 

 
0% 20% 0% 60% 20% 0% 0% 0% 

3.2 

(0.8) 

4.29.”os alunos avaliam a sua escrita com base num 

conjunto de itens fornecidos” 
0% 20% 0% 20% 20% 20% 20% 0% 

3.8 

(1.1) 

4.30.”uso de portfólio de escrita” 60% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 
4.8 

(1.9) 

4.31.”professore pede aos alunos para escrever em casa, 

com a ajuda dos pais” 
0% 40% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 

1.6 

(0.8) 

4.32.” pede aos pais para ouvirem alguns textos escritos 

pelos alunos na escola” 
40% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3.2 

(1.3) 

4.33.”professor comunica aos pais progressos de escrita 

dos alunos” 
0% 80% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 

1.6 

(0.5) 

4.34.”permite que o(s) aluno(s) ditem a sua composição 

aos colegas” 
80% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2.4 

(0.9) 

4.35.”alunos utilizam computadores durante o processo de 

escrita” 
60% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1.2 

(0.4) 

4.36.”os alunos utilizam o tablet(s) durante o processo de 

escrita” 
80% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1.4 

(0.5) 

4.37.”escrita como suporte à leitura” 0% 40% 0% 40% 0% 20% 0% 0% 
1.2 

(0.4) 

4.38.”leitura como suporte à escrita” 0% 20% 0% 60% 0% 0% 20% 0% 
3.6 

(1.7) 

4.39. uso da escrita em outros contextos.” 0% 40% 0% 20% 0% 20% 20% 0% 
4.2 

(1.8) 
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Nos itens: “Quantas vezes os alunos escolhem os temas de escrita?”, “Quantas 

vezes os alunos são autorizados a escrever ao seu ritmo?”, “Quantas vezes os 

momentos de escrita com os alunos são orientados por vários objetivos de ensino?”, 

“Quantas vezes é que os alunos usam um gráfico organizador para escrever?” 

recorreu-se a uma métrica distinta que resposta, entre 0=Nunca e 7= Sempre, 

previamente utilizada por Culter e Graham (2008). De acordo com as práticas relatadas 

pelas professoras do grupo SRSD+ICT os alunos são autorizados, mais de metade das 

vezes, a escrever ao seu ritmo (M=4.8;DP=1.9). No entanto normalmente os alunos não 

escolhem os temas de escrita (M=1.8; DP=0.4), os momentos de escrita não são 

orientados por vários objetivos de ensino (M=1.2; DP=0.4) nem é frequente utilizarem o 

gráfico organizador para escreverem textos (M=1.2; DP=0.4). 

Relativamente à opinião dos professores do grupo SRSD+ICT verificou-se que 

80% das professoras concorda que as Metas Curriculares para o 4.º ano e o programa 

Nacional do 1.º CEB influenciam a forma como organizam o processo de ensino-

aprendizagem da escrita, uma vez que ”Tento ir de encontro às metas e cumprir o 

programa.” (PG11); ”As aquisições devem ir de acordo com que foi estabelecido 

principalmente na leitura, compreensão e velocidade de leitura” (PG17) e o “Projeto 

“Ler+” foi um reforço positivo” (PG21). Uma professora ressalva, contudo, que 

considera “ o excesso de conteúdos gramaticais um aspeto negativo.” (PG21). Também 

das 4 professoras que responderam à questão “ É a favor das novas metas curriculares?” 

todas discordaram com as mesmas, porque exemplo: ”Metas curriculares muito 

exigentes, para um nível etário 8/10 anos, e em alguns casos desadequadas. É de referir 

que as próprias famílias se sentem incapazes de ajudar.”(PG6); ”Apesar de haver metas 

a atingir, tento leccionar os conteúdos de uma forma calma e sem a grande pressão de 

“cumprir o programa”(PG3). 

 

GRUPO SRSD  

 

Caraterísticas sociodemográficas do grupo SRSD. O grupo de controlo é 

constituído por 101 alunos, dos quais 54 são do género masculino (53.5%) e 47 do 

género feminino (46.5%). As idades dos alunos do grupo SRSD+ICT variam entre 9 e 

11 anos com uma distribuição de 45.9% com 9 anos, 47.3% com 10 anos e 6.8% com 

11 anos. É prestado apoio socioeconómico às famílias de 47 alunos, sendo que 30 

apresentam o escalão A (29.7%) e 17 o escalão B (16.8%). A percentagem de alunos 
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com problemas de escrita neste grupo é de 23.8% (24 alunos) e 5 alunos (5% do grupo 

de controlo) apresentam NEE. 

Competências de escrita dos alunos do grupo SRSD. No que se refere a 

competência de escrita foi possível observar que a pontuação média para a estrutura do 

texto de opinião foi de 3.41 valores e desvio-padrão de 1.464 valores, o que indica que 

os participantes deste estudo, em geral, não apresentam pelo menos 5 elementos 

essenciais para a tipologia de texto em estudo, ou seja, pelo menos uma premissa, 3 

razões e uma frase final. Podemos ainda referir que a pontuação final para a tipologia de 

texto variou entre 0 valores (nos casos em que o texto não era um texto de opinião ou 

não respondia à questão) e 7 valores (onde se evidenciaram todo o tipo de elementos: 

premissa, razões, elaborações e conclusão). Quando analisando os diferentes elementos 

dos textos argumentativos de opinião pode-se afirmar que os alunos utilizaram mais as 

razões que justificavam a sua posição (M=1.70;DP=1.145) seguido de uma 

apresentação clara da posição do aluno face ao tema - premissa (M=.96; DP=.196) e da 

apresentação de elaborações, para o desenvolvimento das suas ideias (M=.46;DP=.500). 

É ainda de referir que grande parte dos alunos não apresentou uma conclusão do texto 

(M=.31; DP=.464). Este dados confirmaram a necessidade de pertinência de que os 

alunos aprendam de forma explícita o que é um texto de opinião e quais os elementos 

que o compõe, de modo a que todos os alunos utilizem pelo menos uma frase inicial 

com a sua posição face ao tema, três razões que a justifiquem e uma frase final 

(conclusão). 

Por sua vez, evidenciou-se a qualidade geral média do texto produzido 

inicialmente com uma pontuação média de 2.95 (DP=.867), o que revela uma qualidade 

não satisfatória, mas próxima no valor mínimo satisfatório – 3 valores, na composição 

de textos e foi avaliada recorrendo à grelha usada nos exames nacionais de Portugal 

para o 4.º ano de escolaridade. Para cada categoria da grelha de avaliação a avaliação 

variou entre 1 e 5 pontos. Assim, especificamos agora as médias de pontuações para 

cada categoria específica analisada, nomeadamente: a) o tema e tipologia 

(M=2.45;DP=1.315); b) a coerência e adequação da Informação (M=3.08;DP=1.163); 

c) estrutura e coesão (M=2.30;DP=1.082); d) morfologia e sintaxe (M=2.97;DP=1.212); 

e) repertório vocabular (M=3.48;DP=1.016) e f) ortografia (M=3.44;DP=1.466). Pela 

análise dos resultados podemos referir que os alunos apresentam mais conhecimentos ao 

nível das competências mecânicas de escrita como a morfologia e sintaxe ou o 

repertório vocabular quando comparada com o conhecimento que têm do processo de 
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escrita (ex. tema e tipologia, estrutura e coesão). 

Os resultados obtidos relativos à extensão do texto: número de palavras, 

evidenciaram que o número médio de palavras escritas por alunos e texto foi de 93.93. 

Neste sentido podemos dizer que a média dos alunos cumpriu as instruções para a 

escrita de um texto com mais de 90 palavras. Também, relativamente ao uso de 

conectores argumentativos podemos referir que a média foi de 2.61 por texto (valores 

presentes entre 0 e 6) com desvio-padrão de 1.140. 

Perceções sobre o conhecimento de escrita dos alunos do grupo SRSD. A 

perceção dos alunos do grupo SRSD sobre o seu conhecimento de escrita apresentou 

uma média de 3.6494 e desvio-padrão de .70609, o que revelou uma perspetiva neutra 

quanto à concordância relativamente aos itens, valores entre 1.25 e 4.83. Também foi 

possível o observar que os alunos apresentam uma perceção mais positiva relativamente 

à dimensão produção de conteúdo (M=3.6054; DP=.72655) do que à dimensão 

planificação (M=3.5575; DP=.90597). 

Analisando a perceção dos alunos quanto ao conhecimento de escrita com 

recurso às tecnologias, observou-se uma média de 3.7189 e desvio-padrão de .89353, e 

valores de resposta que oscilaram entre 1 e 5. Comparando a perceção do conhecimento 

de escrita com e sem recurso às tecnologias verificou-se que quando se utilizam as 

tecnologias as perceções dos alunos são ligeiramente melhores. 

Perceções das atitudes de escrita dos alunos do grupo SRSD. Por sua vez a 

média da perceção de atitudes de escrita destes alunos é de 3.7395 e desvio-padrão de 

1.03950, com valores entre 1 e 5. Contudo, quando se analisa a perceção das atitudes de 

escrita com recurso às tecnologias apresentou valor médio de 3.8379 e desvio-padrão de 

1.09923, e oscilação de valores entre 1 e 5, ou seja a perceção das atitudes de escrita é 

melhor. 

Perceções de autoeficácia na escrita dos alunos do grupo SRSD. 

Relativamente à perceção de autoeficácia na escrita pelos alunos do grupo SRSD, foi 

possível observar um valor médio de 2.5776 e desvio-padrão de .82465. Analisando as 

respostas obtidas nas diferentes dimensões da escala EPAE é possível afirmar que a 

dimensão ideação é aquela que apresenta uma melhor perceção dos alunos de eficácia 

(M=2.6575; DP=.98212), seguida da dimensão convenções (M=2.5678; DP=.84351) e 

por fim da autorregulação (M=2.5192; DP=.91514). Introduzindo o recurso às 

tecnologias pôde-se verificar que a perceção de autoeficácia dos alunos na escrita era, 

em média, de 2.7397 e desvio-padrão de .86639, e valores que oscilaram entre o e 4. 
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Estes resultados evidenciam uma perceção de autoeficácia na escrita mais positiva 

quando utilizam as tecnologias. 

A amostra sofreu uma taxa de mortalidade no estudo de 16.09%, uma vez que 

inicialmente integraram este estudo 205 alunos distribuídos pelos dois grupos e apenas 

172 alunos realizaram os três momentos de avaliação. As causas da diferença de sujeitos 

prenderam-se com a transferência de alunos, absentismo escolar ou atividades paralelas 

que impossibilitaram a participação num ou em vários momentos de recolha de dados 

por estes alunos. 

Torna-se ainda importante referir que 22 alunos, no total da amostra, não estão 

integrados neste estudo, muito embora tenham usufruído da intervenção do seu grupo, 

dado que no início os encarregados de educação não tinham autorizado a participação 

dos mesmos, o que levou a que não realizassem o pré-teste. Os motivos principais 

indicados por estes encarregados de educação eram o desinteresse dos seus educandos 

em tarefas de escrita, alguma resistência ao uso das tecnologias ou ao possível impacto 

das avaliações para o seu educando quando comparado com o desempenho da turma. 

No entanto, estes alunos acabaram por pedir aos encarregados de educação para 

participar no estudo e alterarem as suas posições face à autorização. Este facto permitiu 

que os alunos usufruíssem das atividades desenvolvidas no estudo, bem como da 

devolução dos resultados evidenciados, muito embora não integrem os dados recolhidos 

e analisados nesta tese. O número de alunos contabilizados para a realização da 

apresentação dos dados relativos à intervenção com o modelo SRSD e modelo 

SRSD+ICT. 

Práticas de escrita dos professores do grupo SRSD em contexto de sala de 

aula. As práticas de escrita em contexto de sala de aula assinaladas pelas professoras 

titulares do grupo SRSD revelaram que, tal como aconteceu no grupo SRSD+ICT, todas 

as professoras titulares de turma eram do sexo feminino e caucasianas. A habilitação 

académica mais elevada é, na maioria, a licenciatura, há exceção de uma professora que 

possui a pós-graduação. Das 5 professoras, 1 tinha uma idade compreendida entre 26 e 

35 anos, 3 entre 36 e 45 anos e 3 entre 46 e 55 anos. Importa referir que estas 

professoras apresentaram visões distintas quanto à avaliação da sua preparação para o 

ensino da escrita onde 20% das professoras referiram uma preparação pobre, 60% 

professoras uma preparação adequada e 20% professora uma preparação muito boa, o 

que evidencia uma melhor perceção da sua preparação por parte das professoras do 

grupo SRSD, enquanto grupo, comparativamente às do grupo SRSD+ICT. Como grupo, 
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o tempo de experiência profissional variou entre 17 e 35 anos de serviço (M=26; 

DP=8.2) e o número de alunos por turmas variou entre 20 e 26 alunos, com uma média 

de 21 alunos (DP=2.6). 

Este grupo é formado por 107 alunos, possuem ainda 2 alunos chineses, 1 

ucraniano, 1 brasileiro e 1 romeno. Os alunos com escalão A variam entre 5 a 12 por 

turma e escalão B entre 2 a 9 alunos. Nestas turmas existem 7 alunos com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE) e apoiados pelos serviços de educação especial, que 

apresentam diferentes tipos de NEE: 1 alunos com Problemas Intelectuais, 1 com 

Problemas Emocionais/Comportamentais, 1 com Problemas Processológicos, 1 com 

Problemas Motores, 2 com Hiperatividade com e sem Défice de Atenção e 1 com 

Problemas de Saúde. No que se refere a medidas educativas verificou-se que 4 alunos 

recebem Apoio Pedagógico Personalizado, 3 alunos Adequações Curriculares 

Individuais e 4 alunos adequações no processo de avaliação. De referir que também no 

grupo SRSD nenhum aluno  usufrui de Tecnologias de Apoio como medida educativa. 

Quando questionados sobre o número de alunos que tinham um desempenho 

acima, na média e abaixo da média esperada para o nível escolar verificou-se um total 

de 12 alunos acima da média (M=2.4; DP=1.8), 69 alunos na média (M=13.8; DP=2.4) 

e 26 alunos abaixo da média (M=5.2; DP=2.2). Por sua vez, observou-se um aumento 

do número de alunos que tinham um desempenho acima da média da turma (15 alunos), 

uma diminuição de alunos com desempenho na média (66 alunos) e a manutenção do 

número de alunos abaixo da média da turma (26 alunos). Estes resultados sugerem que 

as turmas apresentam um desempenho inferior ao esperado comparativamente com o 

nível escolar em que se encontram (4.º ano de escolaridade). 

No que ser refere à abordagem de ensino da escrita junto dos alunos verificou-se 

que 80% dos professores do grupo SRSD utilizam estratégias combinadas de 

competências básicas de escrita e o processo de escrita e 20% dos professores usa uma 

abordagem centrada no processo de escrita, o que permite afirmar que a perceção da 

abordagem de ensino à escrita é igual entre os professores do grupo SRSD+ICT e SRSD. 

Relativamente às perceções das atitudes e competências por parte das professoras 

titulares de turma verificou-se, como é possível observar na Tabela , que: 60% das 

professoras afirma apreciar os momentos de ensino-aprendizagem da escrita, 20% 

concorda totalmente com este item e 20% assume uma posição neutra. Todas afirmam 

fazer uma gestão eficaz da turma durante os momentos de ensino-aprendizagem da 

escrita. Analogamente, 60% dos professores afirmam concordar totalmente com a 
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afirmação “Eu gosto de escrever” e 40% assume uma postura neutra, ou seja, as 

professoras do grupo SRSD sentem como grupo maior prazer na escrita do que as do 

grupo SRSD+ICT. Contudo, relativamente à eficácia durante o processo de ensino-

aprendizagem da escrita verifica-se que 60% das professoras do grupo SRSD concorda 

com esta afirmação e 40% assume uma posição neutra, o que revela índices de perceção 

de eficácia mais baixos no grupo SRSD do que no grupo SRSD+ICT . 

 

Tabela 17 –  Perceções das Atitudes e Competências por Parte das Professoras 

Titulares de Turma do Grupo SRSD 

 
Questões do Questionário n Min.-Máx. M (DP) 

Eu aprecio os momentos de ensino-aprendizagem. 5 3-5 4 (.707) 

Eu faço uma gestão eficaz da turma durante os momentos de 

ensino-aprendizagem da escrita. 
5 4-4 4 (0.0) 

Eu gosto de escrever. 5 3-4 3.6 (0.6) 

Eu sou eficiente durante o processo de ensino-aprendizagem da 

escrita. 
5 3-4 3.6 (0.6) 

 

As práticas de escrita em sala de aula no grupo SRSD tendem a demorar, em 

média e por atividade, 168 minutos (DP=107.331) e valores que variam entre 120 e 360 

minutos. Na maior parte do tempo, segundo estes professores, é dedicado à gramática 

(M=132 minutos; DP=34.205; Min-Máx:90-180 minutos), seguida da planificação 

(M=78 minutos; DP=50.695, Min-Máx:30-160 minutos) e à revisão (M=64 minutos; 

DP=33.615; Min-Máx:30-120 minutos). A competência a que dedicam menos tempo é 

à caligrafia (M=36 minutos; DP=17.103; Min-Máx:15-60 minutos) e à ortografia 

(M=57 minutos; DP=6.708; Min-Máx:45-60 minutos). Comparando as práticas de 

escrita das professoras do grupo SRSD+ICT e SRSD verifica-se que o grupo SRSD 

costuma dedicar mais tempo à escrita, incide mais tempo à prática da revisão e menos à 

ortografia do que o grupo SRSD+ICT. 

As professoras do grupo SRSD dedicam 55 % do tempo das atividades de escrita 

em sala de aula em grupo turma (DP=14.142), seguido do trabalho individual (M=24%; 

DP=13.416) e pequenos grupos (M=21%; DP=2.236). Como é possível observar pelo 

valor do desvio-padrão existem algumas diferenças na organização da aula para o 

ensino da escrita. Analisando o tipo de organização das atividades de escrita em sala de 

aula do grupo SRSD+ICT e SRSD apurou-se que ambos os grupos dedicam mais tempo 

ao ensino em grande grupo, ainda que o grupo SRSD dedique mais tempo. No entanto, o 
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grupo SRSD+ICT despende mais tempo no trabalho em pequenos grupos e menos no 

trabalho individual, o que assume uma tendência inversa ao grupo SRSD que trabalha 

mais individualmente do que em pequenos grupos. 

No que diz respeito a outros recursos que os professores utilizam com as suas 

turmas, para além do manual escolar, 40% das professoras utilizam livros de histórias e 

20% utilizam a Internet, a projecção de imagens, cartazes, esquemas de planificação e 

esquemas conceptuais, chuvas de ideias, notícias de jornais, textos fotocopiados, 

PowerPoint´s, exercícios de escrita criativa, exercícios gramaticais ou exercícios de 

outros manuais. 

A lista de atividades identificadas pelas professoras do grupo SRSD durante o 

processo de ensino-aprendizagem da escrita apresenta-se abaixo, na Tabela 18, 

destacando-se as atividades mais frequentes a escrita, com 80% de respostas 

afirmativas, relativamente à escrita de histórias, cartas ou emails, poemas, banda 

desenhada, textos argumentativos, biografias, entrevista e ao desenvolvimento de textos 

a partir de imagens, respostas de compreensão leitora ou realização de fichas de 

trabalho. As atividades menos frequentes registadas, e se observou 40% de respostas 

afirmativas, foram as notícias, relatos, narrativas pessoais, autobiografias, a escrita 

sumativa ou instrucional, bem como o preenchimento de espaços em branco. Apenas 

20% referiu a construção de livros. 

As peças de teatro e reportagens ou do alfabeto não são utilizados pelos 

professores, talvez em parte porque são turmas do 4.º ano de escolaridade. Atendendo 

que este estudo tem um enfoque nos textos argumentativos de opinião é que referir 40% 

dos professores trabalham com os seus alunos os textos argumentativos. 
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Tabela 18 - Tipos de Atividades de Escrita Utilizadas pelas Professoras do Grupo 

SRSD  
 

Atividades de escrita % de professores que responderam que sim 

Histórias 80% 

Respostas de compreensão leitora 80% 

Escrever cartas ou emails 80% 

Desenvolvimento de textos a partir de imagens 80% 

Banda Desenhada 80 % 

Fichas de trabalho 80% 

Poemas 80% 

Biografias 80% 

Textos argumentativos 80% 

Entrevista 80% 

Descrições 75% 

Cópia de Textos 60% 

Listas de Palavras 60% 

Textos informativos 60% 

Convites 60% 

Autobiografias 40% 

Notícias 40% 

Narrativas pessoais 40% 

Escrita Sumativa 40% 

Relatos 40% 

Preenche espaços em branco 40% 

Escrita Instrucional 40% 

Livros 20% 

 

Relativamente às práticas de escrita centradas numa atividade ou procedimento 

de ensino específico do grupo SRSD , observáveis na Tabela 19, muitas vezes por dia as 

professoras deste grupo falaram como os seus alunos sobre a sua escrita, recorreram à 

escrita em diferentes contextos (estudo do meio, matemática), revêm competências ou 

estratégias aprendidas e realizam mini-aulas que procuram fornecer competências de 

escrita ou a aprendizagem de processos que os alunos necessitam num determinado 

momento. De igual modo, em termos de grupo, semanalmente são trabalhadas as 

competências básicas de escrita (regras de pontuação, maiúsculas/minúsculas; 

competências gramaticais, ortográficas ou caligráficas, bem como competências de 

construção e estruturação frásica. 

A utilização das TIC (computador ou tablet) para a escrita tendem a nunca 
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acontecer, segunda as respostas de 40% e 80% das professoras deste grupo 

(respetivamente).Este facto deve-se, segundo as professoras à inexistência de recursos. 

O ditado a escrita entre colegas é do mesmo modo referido por 80% dos professores 

como uma atividade não realizada. Também 20% das professoras afirma não trabalhar 

competências de planificação e similarmente não partilhar a sua escrita com os alunos.  

Ainda nas práticas de escrita menos frequentes, identificadas pelos professores 

do grupo SRSD , e que ocorreram muitas vezes por ano destacam-se aspetos relativos ao 

trabalho da motivação (publicar os textos produzidos), à avaliação (recurso a 

portfólios), à articulação com o ambiente familiar (pedir aos pais para ouvirem os seus 

filhos a ler; os alunos escrever em casa textos, com a ajuda dos pais; o professor 

comunica aos pais os progressos dos seus filhos) e ainda à utilização da escrita em 

diferentes contextos (escrevem sobre o que leram; leram para depois escrever um texto 

sobre um determinado assunto). Importa destacar que, uma das professoras referiu não 

pedir a articulação com a família dado que grande parte dos alunos não possuíam apoio 

familiar nem estrutura física para realizar (secretária ou lugar calmo) para escreverem 

em casa. 

Quando se analisa as práticas mais e menos frequentes referidas pelos dois 

grupos de professor é possível observar uma tendência geral para trabalhar mais 

frequentemente as competências básicas de escrita e com menor frequência aspetos 

relativos à articulação com o ambiente familiar e à promoção da motivação para a 

escrita. 
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Tabela 19 – Frequência de Práticas de Escrita Centradas numa Atividade ou Procedimento de Ensino Específico. 

 

Práticas de Escrita Nunca 
Muitas vezes 

por ano 
Mensalmente 

Muitas vezes 

por mês 
Semanalmente 

Muitas vezes por 

semana 
Diariamente 

Muitas vezes 

por dia 
M (DP) 

4.1.”falar com os alunos sobre a escrita deles” 0% 0% 0% 20% 40% 0% 20% 40% 
6.6 (1.5) 

4.2.”alunos falam entre eles sobre a sua escrita” 0% 0% 0% 40% 20% 20% 0% 0% 4.8 (1.0) 

4.3.“alunos escolhem os temas de escrita” 20% 40% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 2.2 (0.8) 

4.4.”atividades de planificação para a escrita” 0% 20% 40% 0% 20% 20% 0% 0% 2.2 (0.8) 

4.5.”alunos revêm os seus textos” 0% 0% 20% 0% 40% 20% 0% 0% 3.8 (1.6) 

4.6.”alunos partilham a sua escrita com os pares” 0% 0% 20% 40% 0% 0% 20% 0% 4.8 (1.3) 

4.7.”alunos publicam os textos produzidos” 0% 40% 40% 20% 0% 0% 20% 0% 4.5 (1.7) 

4.8.”alunos ajudam os colegas a escrever” 0% 20% 20% 20% 20% 0% 20% 0% 2.8 (0.8) 

4.9.”alunos são autorizados a escrever ao seu ritmo” 0% 0% 0% 20% 0% 0% 40% 40% 
6.00 

(1.2) 

4.10.”professor partilha a sua escrita com os alunos” 20% 20% 0% 20% 20% 0% 0% 0% 3.5 (2.6) 

4.11.” competências de construção e estruturação 

frásica” 
0% 0% 0% 20% 0% 20% 60% 0% 

6.2 (1.3) 

4.12.” formas de organizar o texto ou como os textos são 

organizados” 
0% 0% 0% 20% 20% 30% 0% 0% 

5.4 (0.8) 

4.13.”estratégias de planeamento” 20% 20% 0% 20% 20% 20% 0% 0% 3.6 (2.0) 

4.14.”estratégias de revisão” 0% 20% 0% 20% 40% 40% 0% 0% 5.2 (0.8) 

4.15.”competências caligráficas” 0% 20% 0% 20% 20% 0% 40% 0% 5.0 (2.1) 

4.16.”competências ortográficas” 0% 0% 0% 20% 0% 0% 80% 0% 6.4 (1.3) 

4.17.”competências gramaticais” 0% 0% 0% 20% 0% 0% 60% 20% 6.6 (1.5) 

4.18.”regras de pontuação” 0% 0% 0% 20% 0% 40% 40% 0% 6.0 (1.2) 

4.19.”competências relativas ao uso de maiúsculas e 

minúsculas” 
0% 0% 0% 20% 0% 20% 60% 0% 

6.2 (1.3) 

4.20.”fornecer mini aulas” 0% 20% 0% 20% 0% 20% 40% 0% 5.2 (2.2) 
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Práticas de Escrita Nunca 
Muitas vezes 

por ano 
Mensalmente 

Muitas vezes 

por mês 
Semanalmente 

Muitas vezes por 

semana 
Diariamente 

Muitas vezes 

por dia 
M (DP) 

4.21.”modelar gozo e prazer pela escrita” 0% 40% 0% 0% 0% 60% 0% 0% 4.4 (2.2) 

4.22.”revê competências ou estratégias” 0% 0% 0% 20% 0% 20% 60% 0% 6.2 (1.3) 

4.23.”trabalhosde escrita para casa” 0% 0% 0% 40% 40% 20% 0% 0% 4.8 (0.8) 

4.24.”momentos de escrita orientados por vários objetivos 

de ensino” 
0% 0% 0% 20% 40% 40% 0% 0% 5.2(0.8) 

4.25.”uso de estímulos de escrita” 0% 20% 40% 20% 0% 20% 0% 0% 3.6 (1.5) 

4.26.”uso de gráficos organizadores” 0% 20% 40% 20% 0% 20% 0% 0% 2.8 (1.9) 

4.27.“professor monitoriza a evolução do processo de 

escrita dos alunos” 
0% 20% 40% 20% 0% 20% 0% 0% 3.6 (1.5) 

4.28.”aluno monitoriza o seu progresso na escrita” 0% 0% 40% 20% 0% 0% 20% 0% 4.3 (1.9) 

4.29.”os alunos avaliam a sua escrita com base num 

conjunto de itens fornecidos” 
0% 0% 60% 0% 0% 40% 0% 0% 4.2 (1.6) 

4.30.”uso de portfólio de escrita” 20% 60% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 2.0 (0.7) 

4.31.”professore pede aos alunos para escrever em casa, 

com a ajuda dos pais” 
20% 40% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 

2.6 (1.3) 

4.32.” pede aos pais para ouvirem alguns textos escritos 

pelos alunos na escola” 
0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2.0 (0.0) 

4.33.”professor comunica aos pais progressos de escrita 

dos alunos” 
0% 60% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 

2.4 (0.5) 

4.34.”permite que o(s) aluno(s) ditem a sua composição 

aos colegas” 
80% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1.2 (0.5) 

4.35.”alunos utilizam computadores durante o processo 

de escrita” 
40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1.5 (0.6) 

4.36.”os alunos utilizam o tablet(s) durante o processo de 

escrita” 
80% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1.2 (0.5) 

4.37.”escrita como suporte à leitura” 0% 40% 0% 40% 20% 0% 0% 0% 3.4 (1.3) 

4.38.”leitura como suporte à escrita” 0% 40% 0% 0% 0% 40% 20% 0% 4.6 (2.4)  

4.39. uso da escrita em outros contextos.” 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 40% 6.8 (1.3) 
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Os alunos do grupo SRSD , de acordo com os professores titulares, costumam 

escrever ao seu ritmo (M=6.0; DP=1.2) e de forma orientada por vários objetivos 

(M=5.2; DP=0.8). Mas o mesmo já não acontece relativamente ao uso de gráficos 

organizadores (M=2.8; DP=1.9) e da escolha dos temas de escrita (M=2.2; DP=0.8). No 

entanto, comparativamente ao grupo SRSD+ICT verifica-se que os professores do  

grupo SRSD  respeitam mais o ritmo dos alunos, possibilitam que estes escolham os 

temas de escrita com maior frequência, assim como utilizam mais a escrita orientada por 

objetivos diversificados e o uso de gráficos organizadores. 

Os professores do grupo SRSD , tal como observado no grupo SRSD+ICT, 

concordam na sua maioria (80%) que as Metas Curriculares para o 4.º ano e o 

programa Nacional do 1.º CEB influenciam a forma como organizam o processo de 

ensino-aprendizagem da escrita uma vez que são documentos orientadores da prática 

docente e que obedecem às indicações do Ministério da Educação (Exemplos: “Porque 

tenho em conta o que está previsto nas metas curriculares.” - PG8; “O facto dos 

alunos realizarem um exame nacional no fim do 1.º Ciclo, surge assim a necessidade de 

ensino-aprendizagem em função das metas e do programa uma vez que os seus 

conteúdos são ai explorados.” - PG18;”Tratam-se de documentos oficiais, de uso 

obrigatório e, como tal, norteiam toda a atividade docente.” - PG7). Contudo, face às 

novas metas curriculares a posição não é unânime nos professores do grupo SRSD : 

60% dos professores concorda e 40% discorda com as mesmas. Os motivos favoráveis 

foram que “orientam os professores no processo de ensino-aprendizagem”(PG18) e 

“complementam o Programa Nacional do Ensino Básico.” (PG8). Apesar disso alguns 

professores salvaguardam que “esta opinião refere-se, apenas, às metas curriculares de 

português.”(PG7). Os motivos desfavoráveis foram ”As metas limitam em demasia a 

realização dos alunos.” (PG8); Por outro lado, algumas metas são desadequadas ou 

demasiado exigentes para o ano de escolaridade. Há assim a necessidade de avaliar 

tendo em conta as fases de desenvolvimento da criança (maturação, capacidade de 

abstracção…) (PG18). Assim, o parecer das professoras quanto às novas metas 

curriculares é díspar entre grupos dado que no grupo SRSD+ICT 80% dos professores 

assumem uma posição desfavoráveis e pelo contrário, no grupo SRSD, 60% concorda 

com as novas metas. 

De notar que uma professora do grupo SRSD tinha recebido um curso de 
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formação no âmbito da utilização do modelo SRSD junto de alunos com problemas e 

dificuldades de aprendizagem na escrita, ministrado pela equipa deste estudo no ano 

letivo anterior. Contudo, após o início da intervenção uma das professoras do grupo 

SRSD+ICT  também recebeu formação nesta área. 

 

Alunos com PE – procedimentos de identificação 

 

A definição de alunos com problemas de escrita resultou da análise de três 

medidas: 1) alunos identificados pelos professores como tendo problemas de escrita, 

foram alunos apontados pelos professores titulares de turma por apresentarem um 

desfasamento nas habilidades de escrita, relativamente ao esperado para a sua faixa 

etária e nível de escolaridade; 2) pontuação obtida pelos alunos no pré-teste e 3) 

avaliação formal da escrita dos alunos, de acordo com os critérios das provas de 

avaliação nacionais. Assim, os alunos que estavam identificados pelos professores e 

apresentaram baixas medidas (abaixo de cinco valores na medida 2 e abaixo de 3 

valores na medida 3) foram considerados alunos com problemas de escrita. 

De referir que neste estudo integraram alunos identificados como tendo DAE, 

contudo dados alguns problemas de homogeneização de critérios de diagnóstico e a 

impossibilidade da realização desta avaliação por parte da equipa de investigação 

(devido a falta de recursos financeiros e humanos) optou-se por integrar estes alunos 

nos alunos com problemas de escrita. 

No caso em que estes alunos beneficiavam de apoio das equipas especializadas 

no âmbito do Decreto-lei 3/2008 (Educação, 7 de Janeiro de 2008)15 foram considerados 

como tendo Necessidades Educativas Especiais. 

Procurou-se ainda que as turmas selecionadas tivessem um número de alunos 

com problemas da escrita o mais equilibrado quanto possível. 

Instrumentos de recolha de dados 

Foram utilizados neste estudo: 

                                                      
15 “Define os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário dos sectores 
público, particular e cooperativo.”, retirado 18/07/2016 de http://www.dge.mec.pt/legislacao-2 (Direção Geral de 
Educação - Portugal). 
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Textos de opinião. Foi pedido aos alunos participantes no estudo que 

escrevessem um texto argumentativo de opinião orientado por uma questão em três 

momentos distintos (pré-teste, pós-teste e manutenção) já referidos no design do estudo. 

Para a seleção da questão formulada procedeu-se a alguns cuidados nomeadamente: a) 

garantia de que o vocabulário e questão apresentados eram compreensíveis para todos 

os alunos; b) respeita-se os interesses, aspetos e contexto de vivência dos alunos, que 

facilitasse a escrita do texto e c) manutenção da estrutura da questão colocada. As 

questões colocadas, baseadas no trabalho de Karen Karris e Steve Graham, foram: 

“Qual é o teu jogo preferido?” (momento 1), “Qual é a tua festa preferida?” (momento 

2) e “Qual é a tua estação do ano preferida?” (momento 3). Teve-se especial cuidado 

para manter uma equivalência no tipo e forma da pergunta colocada. 

Os textos produzidos pelos alunos nos diferentes momentos foram avaliados, por 

investigadores com experiência na área em estudo, de acordo com os procedimentos 

definidos por Graham e Harris (2013), ao nível da: a) Estrutura do Texto de Opinião 

através da escala de Scardamalia, Bereiter e Goleman (1982)16; b) Qualidade Geral do 

Texto com recurso à grelha de avaliação dos Exames Nacionais de Língua Portuguesa 

do 4.º ano de escolaridade17 para a composição de textos; c) Extensão do texto para 

quantificar o número de palavras escritas no texto e d) Conectores para quantificar o 

número de conectores argumentativos diferentes utilizados no texto produzido pelo 

aluno. 

A estrutura dos textos de opinião produzido pelos alunos foi cotada recorrendo à 

Escala de Scardamalia, Bereiter e Goleman (1982) avalia os seguintes elementos: 

premissa (posição do escritor em relação a um assunto específico), razões (justificações 

para o escritor ter determinada posição.), elaboração (explicação ou desenvolvimento 

de partes do texto.) e conclusão (desfecho do que está escrito.). A pontuação varia entre 

0 e 1 para cada elementos, respetivamente para a ausência ou presença no texto. Os 

elementos, premissa e conclusão, apresentam a pontuação máxima de 1. No caso das 
                                                      
16 Esta é uma escala que avalia a adequação da tipologia textual, ou seja, a presença de elementos 
característicos de textos argumentativos de opinião. Nesse sentido é atribuído sempre que presente: 1 
ponto aos textos que apresentarem claramente a posição do escritor e 1 ponto quando apresentam uma 
conclusão. No caso das razões e desenvolvimentos das ideias é atribuído 1 ponto de cada vez que aparece 
um destes elementos. A média mínima para um bom texto de opinião é de 5 pontos. 
17 Escala holística de desempenho de 5 pontos, 1 (baixo) a 5 (alto), e avalia 6 dimensões: o tema e 
tipologia; b) a coerência e adequação da Informação; c) estrutura e coesão; d) morfologia e sintaxe; e) 
repertório vocabular e f) ortografia. A pontuação final será a soma da pontuação em cada dimensão a 
dividir por 6.  
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razões e elaborações variam de acordo com o número apresentado e as repetições não 

são contabilizadas. Podemos referir que o instrumento utilizado para cotar a estrutura 

dos textos de opinião dos alunos apresenta uma validade do constructo, dado que foi 

elaborado por especialistas reconhecidos na área e tem sido utilizado em diversos 

estudos (Araújo, 2011; Festas et al., 2015a; Harris et al., 2012). O Alpha de Cronbach 

encontrado foi medíocre (α=.676) e verificou-se uma correlação moderada altamente 

significativa com nesta variável e a qualidade geral de escrita e (r=.651), ou seja, 

verificou-se a validade concorrente entre medidas. É de referir que este instrumento de 

medida foi utilizado em estudos prévios por vários investigadores (Araújo, 2013; Festas 

et al., 2015c) e segue as características esperadas para os textos argumentativos de 

opinião e definidos por Harris et al. (2008). As correlações entre as pontuações obtidas 

pelos alunos nos três momentos foram significativas (entre o 1.º e 2.º momentos, R de 

Pearson=.186; entre o 1.º e 3.º momento, R de Pearson=.177) e muito significativas 

(entre o 2.º e o 3.º momento, R de Pearson=.243). 

 Numa fase inicial os textos foram avaliados ao nível da ortografia e sintaxe. De 

seguida transcreveram-se os textos produzidos, com recurso ao Microsoft Office Word, 

e foram retirados todos os elementos identificativos dos alunos exceto o número dos 

sujeitos no estudo, de modo a controlar o efeito de apresentação na atribuição da 

pontuação (Graham, Harris, & Hebert, 2011). Os textos foram baralhados de modo a 

misturar os textos do grupo SRSD+ICT com o grupo SRSD. Por fim corrigiram-se erros 

de ortografia, presença de maiúsculas e pontuação antes de avaliar os restantes 

parâmetros a medir de modo a evitar que estes aspetos condicionassem a avaliação do 

desempenho dos alunos ao nível da escrita. 

Os textos foram avaliados por duas investigadoras, com experiência na área, de 

modo a permitir validar a avaliação atribuída. Os textos de opinião foram cotados, 

separadamente, pelas investigadoras. De seguida verificou-se o grau de concordância na 

cotação atribuída (95.3% no primeiro, 93% no segundo momento e 92.4% no terceiro 

momento, ou seja, 93.46% de concordância) e discutiu-se os casos com cotações 

distintas (18, 12 e 13 casos, respetivamente). Em alguns casos recorreu-se à comparação 

de desempenhos para decidir qual a avaliação a atribuir ao texto do aluno. 

A qualidade geral dos textos produzidos por alunos portugueses do 4.º ano de 

escolaridade, foi avaliada através da grelha utilizada nos Exames Nacionais de Língua 
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Portuguesa do 4.º ano de escolaridade, elaborada pelo Júri Nacional de Exames do 

Ministério da Educação18. Esta grelha avalia os seguintes parâmetros: a) Tema e 

Tipologia; b) Coerência e Adequação da Informação; c) Estrutura e Coesão; d) 

Morfologia e Sintaxe; e) Repertório Vocabular e f) Ortografia. A pontuação para cada 

parâmetro varia entre 1 (pontuação mais baixa) e 5 (pontuação mais elevada). Informa-

se ainda que a repetição de um erro ortográfico na mesma palavra ou de um erro 

padronizável em função de uma categoria (por exemplo, a desinência da primeira 

pessoa no plural do presente do indicativo separada da vogal temática por hífen, como 

em “estuda-mos”) foi contabilizada como uma ocorrência. Esta escala apresenta uma 

validade social, uma vez que faz parte dos critérios de avaliação da escrita dos Exames 

Nacionais de Língua Portuguesa para o 4.º ano de escolaridade e por isso constitui um 

instrumento apropriado aos participantes do estudo. No entanto o Alpha de Cronback 

(α=.825) e correlação altamente significativa com a pontuação da estrutura do texto 

(r=.651). A correlação entre pontuações nos três momentos foi muito significativa (entre 

o 1.º e 2.º momento, R de Pearson =.413; entre o 1º e 3.º momento, R de Pearson =.473 

e entre o 2.º e 3.º momento, R de Pearson =.537). 

A extensão do texto de opinião produzido por cada aluno foi contabilizada 

através do número de palavras, com recurso ao Microsoft Office Word, de acordo com 

os procedimentos utilizados pelos autores do modelo em outros estudos (Harris et al., 

2012). 

Por sua vez, o uso de conectores argumentativos no texto foi contabilizado 

manualmente, de acordo com a sua função ou finalidade. Cada conector argumentativo 

só foi contabilizado uma vez, mesmo que repetidamente utilizado. Note-se que 

conectores argumentativos são expressões permitem a ligação harmoniosa entre as 

frases, orações, termos, períodos e parágrafos de um texto e a presença de coesão 

textual. Existem vários tipos de conectores de acordo coma sua função e finalidade, 

como por exemplos: porque, e, mas, como, por um lado, apesar de, também, ainda, 

além disso (Mateus & al., 2003). 

Processo individual dos alunos. Constitui um documento oficial que acompanha 

o aluno ao longo do seu percurso escolar e onde constam informações sobre o aluno 

(exemplo: nome, data de nascimento), a família (exemplo: nome, morada e habilitações 

                                                      
18 http://www.dge.mec.pt/normas (22-06-2016). 
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dos pais ou encarregados de educação), o percurso escolar (exemplo: desempenho, 

observações) e registo de eventuais problemas de aprendizagem (exemplo: planos de 

recuperação) ou necessidades educativas especiais e acompanhamentos de serviços 

especializados (exemplo: PEI´s). A consulta deste documento permite recolher 

informações relevantes sobre os alunos e famílias que podem influenciar o seu percurso 

académico, social ou emocional. 

Inquérito por questionário “Práticas de escrita em sala de aula de professores 

do 1.º CEB” 19. Para se recolher informações sobre as práticas de escrita dos professores 

do 1.º Ciclo em sala de aula. Instrumento já descrito no estudo 2. 

Entrevista aos professores sobre as práticas em sala de aula relativamente à 

escrita e ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Coleta de 

informações sobre as práticas de escrita e de uso das TIC pelos professores titulares 

envolvidos neste estudo, incluindo práticas em sala de aula e sugeridas para casa. 

Instrumento já descrito previamente no estudo 2. 

 Observações direta das práticas dos professores. Paralelamente realizaram-se 

observações pontuais (3 momentos) das práticas destes professores na sala de aula com 

a sua turma, bem como se observou nos cadernos dos alunos o tipo de atividades 

frequentemente desenvolvidas.  

Inquérito por questionário para a validade social da intervenção SRSD por 

professores. Este inquérito por questionário para professores foi elaborado pela autora 

desta investigação, como resultado da adaptação do inquérito por questionário para a 

validação social utilizado num estudo prévio (Araújo, 2011). É formado por 12 questões 

(9 fechadas e 3 abertas) que procuraram verificar qual a perceção dos professores 

titulares relativamente à intervenção com o modelo SRSD, feita com a turma, e às 

estratégias PATO + Estrutura (ver Anexo H).  

Inquérito por questionário para a validade social da intervenção SRSD por 

alunos. Este inquérito por questionário para alunos foi elaborado pela autora desta 

investigação, como resultado da adaptação do inquérito por questionário para a 

validação social utilizado num estudo prévio (Araújo, 2011). É composto por 16 

questões fechadas e 2 questões abertas (ver Anexo I). A questão 16 resulta na tradução e 

validação de uma versão reduzida das escalas de Krauss e Hoyer (1984), Meyer e Poon 

                                                      
19 Teacher´s Questions about their Writing Practices. 
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(1997) realizada por Kausalai Wijekumar20 (α original entre 72 e 81). 

Inquérito por questionário para a validade social da intervenção SRSD+ICT 

pelo aluno. Este inquérito resulta de uma adaptação do Inquérito por questionário para 

a validade social da intervenção SRSD por alunos, onde foram acrescentadas algumas 

perguntas específicas sobre a utilização das TIC durante a aplicação do modelo (ex.: 

Gostaste de utilizar as tecnologias para a escrita de textos?; Quais (o)s programa(s 

)que mais gostaste de utilizar; Pensas que aprendeste como as tecnologias te podem 

ajudar a escrever melhores textos de opinião?). Este inquérito é composto por 19 

questões fechadas e 2 abertas (ver Anexo J) e pretende validação social da utilização do 

modelo SRSD+ICT e das estratégias PATO + Estrutura através das opiniões e 

perspetivas dos alunos.  

Inquérito por questionário para a validade social da intervenção SRSD+ICT 

pelo professor. Este inquérito por questionário para professores resulta da adaptação do 

Inquérito por questionário para a validade social da intervenção SRSD por 

professores, com o acréscimo de três questões: se tinham gostado de utilizar as TIC, de 

que programas e porquê, uma vez que leccionavam o grupo de alunos que utilizou as 

TIC (computador, tablet e telemóvel) na escrita de textos de opinião e em sala de aula. 

É formado por 15 questões (11 fechadas e 4 abertas) que procurou a validação social da 

utilização do modelo SRSD+ICT e das estratégias PATO + Estrutura através das 

opiniões e perspetivas dos professores titulares (ver Anexo K).  

Procedimento de recolha de dados 

Textos de opinião. As instruções para a produção do texto foram apresentadas 

oralmente pela investigadora, em simultâneo para toda a turma, e seguiram protocolo 

que pode ser observado, no Anexo L, de modo a garantir a mesma instrução em todas as 

turmas (exemplo: tempo, orientações como extensão mínima, pedidos de assistência 

autorizados, procedimentos de início e conclusão da escrita do texto ou tempo). Neste 

protocolo os alunos foram informados que teriam no máximo quarenta e cinco minutos 

(dois mil e setecentos segundos, igual ao tempo destinado à escrita nos exames e provas 

nacionais) para produzir o texto e que deviam escrever textos com noventa ou mais 

                                                      
20 Escala facultada pela própria autora por correio eletrónico em 25/03/2014. 
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palavras, onde defenderiam a sua posição face à questão colocada. De igual modo a 

investigadora clarificou os alunos quanto à impossibilidade de prestar esclarecimentos 

quanto à ortografia específica de palavras. Contudo, permitiu-se a discussão em grande 

grupo da ortografia de palavras que os alunos referiram apresentar dificuldade, após a 

finalização do tempo de produção do texto, de modo a permitir esclarecer as dúvidas e 

promover a escrita de palavras corretamente. 

Processo individual dos alunos. Foi concedida autorização para a consulta do 

processo individual dos alunos com vista à recolha de dados sociodemográficos dos 

alunos envolvidos neste estudo, como por exemplo a presença ou não de apoio 

socioeconómico à família (escalão A e B), a presença ou não de Necessidades 

Educativas Especiais apoiadas pelos serviços de Educação Especial das Escolas no 

âmbito do Decreto-lei 3/2008 (Educação, 7 de Janeiro de 2008) ou de problemas de 

escrita documentados. Todos os princípios éticos de confidencialidade foram 

salvaguardados. 

Observações das práticas dos professores. Utilizaram-se procedimentos de 

observação direta pela autora desta investigação em sala de aula, que registou o tipo de 

práticas utilizadas pelos professores envolvidos no estudo. 

Inquérito por questionário “Práticas de escrita em sala de aula de professores 

do 1.º CEB”21. Recolhido antes da intervenção em contexto de sala de aula para a 

seleção e descrição da amostra em estudo. 

Entrevista aos professores sobre as práticas em sala de aula relativamente à 

escrita e ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Recolhido 

antes da intervenção em contexto de sala de aula para a seleção e descrição da amostra 

em estudo. 

Validação social da intervenção SRSD e SRSD+ICT pelos alunos. Solicitou-se 

aos alunos que avaliassem as suas perceções e opiniões sobre o uso do modelo SRSD ou 

SRSD+ICT, de acordo com a intervenção que beneficiarem, no fim da intervenção e 

através da resposta ao inquérito por questionário para a validade social da intervenção 

(SRSD ou SRSD+ICT), respetivamente. 

Validação social da intervenção SRSD e SRSD+ICT pelos professores. Pediu-

se aos professores que avaliassem as suas opiniões e perceções sobre o modelo utilizado 

                                                      
21 Teacher´s Questions about their Writing Practices. 
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(SRSD ou SRSD+ICT) e das estratégias PATO+ Estrutura, após a intervenção e num 

único momento. Para isso utilizaram o inquérito por questionário para a validade social 

da intervenção SRSD ou SRSD+ICT pelo professor, de acordo com a intervenção 

utilizada em contexto de sala de aula. 

Procedimentos de autorização nos Agrupamentos de Escolas nesta 

investigação. Foram contactados todas as direções dos Agrupamentos de Escolas de 

Portugal, telefonicamente ou por correio eletrónicos. Nesse contacto apresentou-se o 

projecto de investigação e a equipa associada, assim como os objetivos e procedimentos 

inerentes ao mesmo. Também se realizaram reuniões com professores do 1.º CEB e 

encarregados de educação no sentido de clarificar o projeto de investigação e obter 

autorizações para a realização do mesmo. Por fim, os alunos tiveram igualmente que 

assinar uma autorização relativamente à aceitação na participação nesta investigação.  

Procedimento de análise dos dados 

O tratamento dos dados recolhidos realizou-se através da análise descritiva, com 

recurso ao SPSS 23, onde foram descritas características de várias variáveis em estudo 

(exemplo: sexo, presença de problemas) através de medidas de frequência absoluta e 

relativa, tendências central (médias) e dispersão (desvio-padrão), bem como os valores 

máximos e mínimos. 

Recorrer-se-á ainda à análise fatorial das escalas de Likert presentes no 

questionário, de modo a verificar a validade e fidelidade dos itens (adequabilidade da 

amostra - KMO, as comunidades, a matriz de correlações e Alfa de Cronback). 

Com o intuito de estudar as relações entre as variáveis (Pestana & Gageiro, 

2008) utilizou-se estatística inferencial: o Teste-t de Student, para a comparação de 

médias entre amostras independentes; a análise de variância univariada (ANOVA) e 

multivariada (MANOVA), para analisar o efeito de mais do que uma variável 

independente nas variáveis dependentes; a correlação de Pearson e o x2, para a análise 

da relação de dependência entre variáveis; a análise de modelos lineares gerais com 

medidas repetidas, para medir duas ou mais avaliações no tempo e ainda a análise de 

regressões múltiplas, para determinar as variáveis que influenciam no desempenho da 

escrita, permitindo sequenciar ou hierarquizar as diferentes variáveis. 

Para o tratamento estatístico dos dados recorreu-se ao software “Statistical 
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Package for de Social Sciences” (SPSS 23). O intervalo de confiança adotado em todo o 

estudo foi de 95%, o que significa uma possibilidade de 5% (p ≤ 0.05) para a obtenção 

de resultados frutos do acaso. 

Definição e estatuto das variáveis 

A variável consiste num fenómeno que pode ser medido ou observado em duas 

ou mais categorias (Creswell, 1994) e que se relaciona com as hipóteses de estudo 

formuladas (Almeida & Freire, 2010). No caso específico deste estudo destaca-se a 

existência de quatro tipos de variáveis: 1) independentes, 2) dependentes; 3) parasitas e 

4) de intervenção, segundo Almeida e Freire (2010). 

Neste estudo verificou-se a existência de vários tipos de variáveis 

nomeadamente: a) ativas - o tipo de intervenção que cada grupo usufruiu dado que foi 

intencionalmente manipulada pela investigadora; b) naturais - resultado de 

características intrínsecas aos sujeitos, grupos e contexto de estudo e c) preditoras - no 

caso de se procurar investigar e existência de correlações entre variáveis (Almeida & 

Freire, 2010). 

Variáveis independentes 

Assim, a variável independente é uma característica ou dimensão manipulada 

intencionalmente pelo investigador com o objetivo de influenciar ou afetar uma 

determinada medida – variável dependente – com a intenção de verificar o seu impacto 

sobre esta (Almeida & Freire, 2000; Carmo & Ferreira, 2008; Coutinho, 2011). Pelo 

exposto as variáveis independentes são: 

- Momento de recolha de dados (antes, depois ou algum tempo depois); 

- Inserção ou não no grupo de alunos com problemas de escrita ou NEE; 

- Tipo de intervenção em sala de aula.  

Intervenção com o modelo SRSD 

“- Oh professora, hoje temos mesmo que escrever um texto?... Oh, não…”- Aluna C. 

“Estes alunos são resistentes...Eles não gostam da atividade porque sabem que vai ser 

uma atividade onde não vão ter sucesso…Então, se houvesse de uma estratégia que, à 

partida, eles conseguissem ver que podem ser sucesso na atividade…” - Professora de 
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uma das turmas do grupo SRSD . 

“- Podemos ser o primeiro grupo a ler? O nosso texto tá espectacular, temos 7 razões!” 

– Aluno T. 

O modelo SRSD é um modelo consolidado e intensamente estudado para vários 

géneros textuais e contextos, que tem apresenta evidências científicas significativas 

relativamente à sua eficácia na melhoria do desempenho da escrita (Graham, 2006a; 

Graham & Perin, 2007; Pressley & Harris, 2006). Trata-se de um modelo complexo, 

flexível e composto por múltiplas teorias e linhas de investigação (Harris et al., 2012). É 

uma prática baseada em evidências ou um modelo de instrução com uma forte evidência 

por grupos independentes que apresenta resultados significativos junto de alunos e 

professores (Baker et al., 2009; Graham, McKeown, et al., 2012b). 

Alguns estudos centram-se na sua utilização do modelo SRSD para a escrita de 

textos argumentativos de opinião (ver De La Paz  & Graham, 2002; Graham & Harris, 

2009; Garcia-Sanchez & Fidalgo-Redondo, 2006; Graham & Harris, 2003; Garcia-

Sanchez & Fidalgo-Redondo, 2006; Graham & Harris, 2003; Graham, 2006b; Graham 

et al., 2005a; Harris et al., 2006; Harris et al., 2008; Mastropieri & Regan, 2009) e têm 

demonstrado efeitos positivos sobre a qualidade, extensão e conhecimento do processo 

de escrita nos alunos com e sem problemas na escrita (Graham & Harris, 2009; Lane et 

al., 2006; Mastropieri & Scruggs, 2012), que foram mantidas e generalizadas 

(Santangelo, Harris, & Graham, 2008). 

O modelo integra o ensino explícito, o desenvolvimento do conhecimento sobre 

o processo de escrita e o desenvolvimento de estratégias de autorregulação de 

comportamentos e desempenhos de escrita através da definição de objetivos, 

autoavaliação, autoinstrução e autorreforço (Harris et al., 2012). Paralelamente também 

o desenvolvimento da autoeficácia e motivação constituem objetivos integrantes deste 

modelo. 

É composto por seis fases flexíveis e interativas, nomeadamente: 1) 

conhecimento; 2) discussão; 3) modelagem; 4) memorização; 5) apoio de pares e 6) 

independência (Festas et al., 2015c; Graham & Harris, 2009; Harris & Graham, 2013; 

Harris, Graham, Chambers, & Houston, 2014). 

Durante todo o processo deverão ser atendidas as necessidades e caraterísticas 
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dos alunos de modo a permitir respostas adequadas, particularmente ao nível do 

feedback e da utilização do modelo SRSD. De igual modo deve ser sempre promovido o 

reforço positivo e reforçada a utilização das estratégias (Graham, McKeown, et al., 

2012b; Harris et al., 2012; Harris et al., 2008). 

Ao longo do processo de utilização do modelo verificasse uma transição 

progressiva do papel de destaque do professor, que inicialmente se assume como 

modelo, para o aluno (Graham & Harris, 2009; Harris et al., 2008) e envolve práticas 

colaborativas e ativas entre professor-aluno e aluno(s)-aluno(s). 

Os aspetos essenciais, que norteia a utilização do modelo SRSD (Graham & 

Harris, 2005; Harris et al., 2008), foram garantidos durante a intervenção em contexto 

de sala de aula, pelo que de seguida destacamos alguns aspetos ilustrativos do: a) 

Entusiasmo (exemplo: “Muito bem meninos…preparados para pensarem nas vossas 

ideias...sei que juntos conseguimos escrever um texto fixe!”- Investigadora; 

“Professora, professora pode ser o nosso grupo a apresentar primeiro? Temos um 

textos com sete razões [expressão física de orgulho] – R da T3); b) Colaboração e 

aprendizagem (exemplo: “professora eu estou aqui a ajudar o B porque ele não sabia 

o que escrever…por isso estou aqui…Eu não fiz o trabalho por ele. Ajudei-o!.. E ele já 

escreveu a frase inicial, três razões e a frase final. Está a ir muito bem não está?” - o A 

da T6); c) Individualização (exemplo: “C lembra-te do teu objetivo – melhorar a 

ortografia … sabes que costumas trocar os “v” e “b”, por isso não te esqueças de 

rever essas palavras…desta forma podes corrigir as palavras para ficarem 

direitinhas”); d) Aprendizagem baseada em critérios (exemplo: “Para que é que 

servem estes passos?... para nos ajudar a organizar as ideias no texto); e) Tarefas de 

escrita autêntica (exemplo: “Estou muito orgulhosa…os meus amigos viram o meu 

texto no jornal e também tinha a minha foto!! (…) eles gostaram muito. A minha mãe 

diz que está orgulhosa! (…) Fiquei muito feliz!!!” [situação que ocorreu após a escrita 

de um texto de opinião para um jornal local sobre se consideravam que deviam utilizar 

bata na escola ou não.] M da T17); f) Ambiente de apoio (exemplo: “Estou a ajudar o 

B…Já está a escrever as notas” T da T6); g) Feedback construtivo (exemplo: “Muito 

bem, estou a gostar das vossas ideias, são bastante originais…mas penso que ainda 

conseguem fazer melhor…podem apresentar mais exemplos para que quem vai ler o 

vosso texto perceba melhor a mensagem.”) e h) Previsibilidade (exemplo: “Já sei o que 
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temos que fazer…agora é o A do PATO: Anoto as minhas ideias”- J. da T11). 

Paralelamente, também os princípios de avaliação definidos por Harris, Mason, 

Graham, e Saddler (2002) foram aplicados, ou seja, procedeu-se: 1) à avaliação do 

desempenho da escrita com recurso a instrumentos utilizados previamente noutras 

investigações na área e reconhecidos como eficazes; 2) à promoção de processos 

colaborativos de avaliação em que os alunos identificavam os aspetos positivos e menos 

positivos dos textos dos colegas, fornecendo ”dicas” para os melhorar; 3) o feedback 

abordava aspetos como a forma, o conteúdo, as atitudes no processo de escrita 

(“Sim…mesmo que não “corra” bem …mesmo que seja difícil …o importante é que 

não devemos desistir” Y da T9) e ocorreu ao longo de toda a intervenção (parte deste 

registado no “gráfico de voo”. Por fim, também se procurou que transferissem para 

outro tipo de textos e áreas a utilização das estratégias após a intervenção (“Na 

matemática…Podemos utilizar estas estratégias para responder a um problema”- C da 

T18) e que utilizassem após o fim da intervenção (“São eles que me lembram sempre 

das estratégias quando vamos escrever um texto…eles pedem para utilizar…gostaram 

muito” - P da T9). 

Os alunos são convidados a lerem bons exemplos de textos e a discutiram as 

suas caraterísticas, por sua vez mais tarde terão acesso a textos pobres com o intuito de 

analisar e enriquecer esses textos. Também é apresentado de forma explícita o processo 

de escrita de textos e como autorregular este processo envolvendo a definição de 

objetivos, autoinstrução, automonitorização, autoavaliação e autorreforço). Durante 

todo o processo os alunos são familiarizando-se com conceitos específicos como, por 

exemplo: plano, anota, auto-afirmações, reforço, textos valiosos (Harris et al., 2012). 

Pode consultar-se uma descrição mais detalhada do modelo SRSD (ver Graham 

& Harris, 2009; Graham, Hebert, Sandbank, & Harris, 2014; Harris et al., 2012; Harris 

& Graham, 2009; Harris & Graham, 2013; Harris et al., 2014) ou online em: 

http://kc.vanderbilt.edu7projectwrite (Harris et al., 2012) ou 

https://srsdonline.org/research-and-evidence/). O plano e materiais de cada sessão pode 

ainda ser consultado em Harris et al. (2008). 

 Ao longo da intervenção forneceu-se aos alunos os materiais em formato 

impresso e digital, assim como aos professores titulares de turma. Destacam-se os 

materiais utilizados como: o uso de textos exemplo, cartões com as mnemónicas, 
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gráficos organizadores, “gráficos de voo” e listas de reforços. Em alguns casos os 

professor titulares de turma construíram cartazes para a sala de aula alusivos às 

estratégias trabalhadas. 

 

 
 

Figura 16 –  Cartaz Realizado pela Professora e Alunos de uma Turma Envolvida no 

Estudo. 

De sessão para sessão os alunos recebiam feedbacks escritos do trabalho 

desenvolvido, sempre assinalados a lápis. Os alunos eram incentivados a corrigir erros 

ou “gralhas” identificadas e a apagar essas chamadas de atenção. Por outro lado, os 

reforços positivos eram assinalados a caneta verde pela investigadora, com o objetivo de 

reforçar os bons desempenhos ou comportamentos durante o processo de escrita e na 

sessão. 

Neste estudo todos os alunos aprenderam as estratégias PATO22 e Estrutura23 

(ver Graham e Harris, 2005); Harris e Graham, 1996b), dado que a primeira mnemónica 

se destina ao processo de escrita de todos os tipos de textos e a segunda mnemónica se 

destina à estruturação dos textos de opinião. 

 

 
Figura 17 – Mnemónica PATO. 

                                                      
22 Adaptação da autora para português da mnemónica “Pow” (Harris et al., 2008). 
23 Adaptação da autora para português da mnemónica “Tree” (Harris et al., 2008). 
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Figura 18 – Mnemónica Estrutura. 

Ambas as estratégias já foram utilizadas noutros estudos conjuntamente com o 

modelo SRSD e evidenciaram resultados positivos (Araújo, 2011; Graham & Harris, 

2005). 

Assim, a intervenção com o modelo SRSD, ver Tabela 20, decorreu durante 12 

semanas, com uma frequência semanal (90 minutos), tempo igual ao adotado para a 

intervenção do modelo SRSD+ICT (descrito posteriormente) de acordo com os 

procedimentos definidos pela SRSD (Harris et al., 2008). Idealmente, a intervenção 

deveria ocorrer 3 vezes por semana com a duração de 30 minutos cada (Harris et al., 

2012; Harris & Graham, in press). Contudo atendendo à impossibilidade que realizar 

esta investigação com 10 turmas em simultâneo, e de acordo com estas indicações, 

optou-se por compilar o tempo ideal numa única sessão semanal, tornando viável a sua 

execução e a utilização de tempo de sala de aula destinado ao trabalho da Língua 

Portuguesa pela investigadora. 

 

Tabela 20 - Esquema das Sessões de Intervenção com o Modelo SRSD (Grupo SRSD). 

 
 
Semana 
 

Atividades 

Se
m

an
a 

0 Explicação do projeto, recolha de autorizações e pré-teste: 
- Pedido de autorização aos alunos; 
- Escrita de um texto de opinião; 
- Preenchimento das escalas: ECE, EAE e EPAE. 
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Semana 
 

Atividades 
Se

m
an

a 
1 Devolução dos resultados do pré-teste e definição dos objetivos: 

- Preenchimento das Escalas: ECE-TIC, EAE-TIC e EPAE- TIC; 
- Feedback da avaliação inicial; 
- Definição de objetivos. 

Se
m

an
a 

2 

 
 
Conhecimentos de escrita dos alunos: 
- Apresentação da finalidade de aprendizagem da estratégia; 
- Abordagem de conceitos e processos de escrita; 
- Discussão do que é um texto de opinião de qualidade; 
- Apresentação e discussão da mnemónica PATO. 

Se
m

an
as

 3
 e

 4
 

 
 
Discussão sobre o processo de escrita: 
- Apresentação do que é um texto de opinião de qualidade; 
- Introdução da mnemónica ESTRUTURA; 
- Apresentação da lista de conectores argumentativos/ “palavras auxiliares”; 
- Apresentação do esquema organizador e preenchimento. 
- Definição da Mascote” da(s) estratégia(s) e do sistema de reforços; 
- Relembrar a(s) estratégia(s) PATO+ESTRUTURA – com o cartão de Mnemónica; 
- Estabelecer parcerias entre alunos- apoios;  
- Chuva de ideias sobre exemplos de textos que podem usar o(s) “truque(s)”; 
- Folhas de registo. 

 
Se

m
an

a 
5 

– 
6 

 

 
 
Modelagem: 
- Finalidade de aprendizagem da (s) estratégia (s), com os alunos; 
- Escrita dos alunos da(s) estratégia(s) numa folha de rascunho (sem recurso ao cartão de mnemónica); 
- Debater sobre possíveis opiniões opostas dos alunos da turma sobre uma questão específica; 
- Apresentar uma lista de “Palavras Auxiliares”, bem como a sua função num texto. 
-Modelar a escrita de um texto de opinião em grande grupo, pedindo o apoio dos alunos24. 
- Apresentar o Gráfico de Voo – Objetivo e instruções para o seu preenchimento, individualmente, com 
base no desempenho no primeiro texto de opinião produzido; 
- Preencher a primeira coluna do “Gráfico de Voo” com base nos resultados obtidos na escrita do 
primeiro texto de opinião; 
- Relembrar que só agora estão a aprender a escrever textos de opinião com qualidade; 
- Explicar que se tiverem mais do que três razões, o PATO normalmente não consegue voar mais, mas 
por cada razão extra podem colorir uma pena; 
- Relembrar aos alunos que na próxima sessão terão de escrever ou dizer o significado das estratégias 
que aprenderam, sem recurso ao cartão com a mnemónica. 
- Recolher temas/tópicos/questões “mote” para a escrita de textos de opinião; 
- Atribuir os reforços aos alunos. 

                                                      
24 Exemplos: Verbalizar pensamentos, dificuldades e procedimentos; Pensar e escrever as ideias em forma de notas; Pedir para 
pensarem em novas razões que não estão ainda escritas; Escrever no gráfico organizador e numerar as razões; Identificação das 
palavras que podem usar para as razões acrescentadas; Exemplificar a seleção e uso de palavras auxiliares; Relembrar de examinar 
as partes e colocar √  no Sim, depois de examinar; Iniciar o processo de escrita e verificar a estrutura, adequação e coerência do 
texto produzido; Melhorar o vocabulário e as frases; Leitura do texto final em voz alta; Identificar e eventuais erros de escrita e sua 
correcção (simule esquecimentos e verifique a atenção dos alunos/ atribua-lhes co-responsabilidade na escrita do texto); Verificar se 
estão presentes as partes todas (pelo menos 5) e verbalizar expressões como: Falta alguma coisa? O texto está bem construído?); 
Discutir sobre o que podem fazer melhor na próxima vez que escreverem um texto de opinião (tornar 1.ª frase mais interessante; dar 
mais do que três razões; usar as palavras “auxiliares". 
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Semana 
 

Atividades 
 

Se
m

an
a 

7-
 8

 
 

Memorização: 
- Pedir aos alunos que escrevam/digam as estratégias PATO e do seu significado, sem recurso à 
mnemónica; 
- Dizer em voz alta o que significa cada parte (grupo turma); 
- Pedir aos alunos que escrevam as estratégias ESTRUTURA e do seu significado, sem recurso à 
mnemónica; 
- Dizer em voz alta o que significa cada parte (grupo turma); 
- Relembrar se escreveram textos com recurso à(s) estratégia(s) e com o auxílio dos seus parceiros - 
análise da folha de registos e atribuição de reforço; Reforçar os alunos que escreveram textos com 
recurso à(s) estratégia(s); 
- Preencher a segunda coluna do “Gráfico de Voo” com base nos resultados obtidos na escrita do texto 
de opinião produzido pela turma; 
- Relembrar que os objetivos são escrever textos de opinião de qualidade, onde se diz no que o escritor 
acredita, dá-se pelo menos três razões do porquê dessa opinião e apresenta-se uma frase final. -Um 
“bom” texto de opinião é agradável de escrever, de ler e faz sentido; 
- Recolher temas/tópicos/questões “mote” para a escrita de textos de opinião; 
- Atribuir os reforços aos alunos; 
- Relembrar, com a ajuda dos alunos, como utilizarem a(s) estratégia(s) de escrita de textos de opinião 
em pares: 
- Apresentação da proposta para a escrita de um texto de opinião; 
- Relembrar a finalidade da estratégia; 
- Relembrar para recorrerem ao esquema organizador, conectores argumentativos para escrever em 
forma de nota: 
- Apresentar “As Minhas Autoafirmações”. Os alunos podem ajudar quanto desejarem; 
- Pedir aos alunos para a preencherem com aquilo que pensaram (por palavras suas); 
- Relembrar aos alunos que na próxima sessão terão de escrever o significado das estratégias que 
aprenderam, sem recurso ao cartão com a mnemónica; 
- Relembrar os alunos que devem usar a(s) estratégia(s) individualmente ou com os seus colegas. 
- Informar que na sessão seguinte irão escrever um texto de opinião, em pares, sobre um assunto à 
escolha, podem recorrer às propostas de textos de opinião. 

 
Se

m
an

a 
9 

– 
11

 
 

Suporte: 
- Garantir que os alunos conhecem e utilizam, sempre que necessário, os diferentes instrumentos que 
podem auxiliar o processo de escrita; 
- Promover processos de escrita colaborativa, entreajuda e discussão de opiniões em grupos de 2-3 
elementos; 
- Suporte geral aos alunos de acordo com as suas necessidades e auxílio na execução de processos 
específicos; 
- Realização de feedback direto e indirecto em todos os grupos de trabalho, respeitando o ritmo dos 
mesmos. 

 
Se

m
an

a 
12

 
 

Independência: 
- Realização de escrita independente através da aplicação das etapas do modelo por parte de cada aluno; 
- O papel de decisor está centrado no aluno mas o professor pode ser conselheiro e fornecer feedback 
ou incentivo necessário aos alunos. 

Se
m

an
a 

13
 

Pós-teste: 
- Escrita de um texto de opinião; 
- Preenchimento do questionário de avaliação final da utilização de SRSD ou SRSD+TIC (alunos). 
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Semana 
 

Atividades 
Se

m
an

a 
18

 Manutenção: 
- Escrita de um texto de opinião; 
- Devolução dos resultados no pós-teste; 
- Balanço final dos objetivos cumpridos até ao fim da investigação; 
- Entrega de certificados.  

 

As sessões envolveram processos de definição de objetivos, automonitorização, 

autoinstrução, autorreforço e autorregulação do processo de escrita que foram utilizados 

pelos alunos, inicialmente por modelagem para progressivas práticas mais autónomas. 

Importa referir que o esquema traduz a dinâmica gera da intervenção com o 

modelo, durante as primeiras seis sessões o trabalho foi predominantemente em grande 

grupo, contudo nas fases de memorização, suporte e independência verificaram-se 

ritmos diferentes entre alunos com baixo e alto desempenho geridos pela investigadora, 

alunos e colegas. 

Muito embora as práticas de escrita se centrassem em processos de manuscrever 

sem recurso às tecnologias durante a fase de discussão de escrita foram feitas 

referências quer pelos alunos, professores e investigadora à escrita noutros formatos e 

contextos, bem como as suas diferenças. De referir que alguns alunos utilizou emoticons 

desenhados à mão no fim dos textos produzidos. 

Intervenção com o modelo SRSD + ICT 

“ - Professora…eu trouxe o computador. O que vamos fazer hoje?”- Aluna J. 

 “ - Olhe…[abanando o casaco da investigadora] preciso que venha ali…o trabalho 

desapareceu…” Outro aluno [G.] interpela ”professora eu também não consigo escrever 

acentos.” – Aluno A. 

“- Professora, ela leva aqui nesta pasta o computador já carregado, mas de qualquer 

forma quis trazer o carregador…ela anda toda entusiasmada com as suas aulas.” Mãe de 

R. 

Como foi referido anteriormente, as TIC constituem ferramentas poderosas, 

interativas e flexíveis para a realização de atividades de escrita junto de alunos com e 

sem DAE (Beach & Friedrich, 2006; Karchmer, 2001; Kleiner, 2007; MacArthur, 2006) 

pelo que a sua utilização no contexto de sala de aula deve ser ponderada. Foi neste 
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sentido que se recorreu à intervenção do modelo SRSD+ICT, dado o desconhecimento 

da utilização das TIC através de processos de autorregulação conjuntamente com o 

modelo SRSD.  

Desse modo, através da intervenção SRSD+ICT, descreveu-se e promoveu-se a 

utilização das potencialidades das TIC no apoio ao processo de escrita dos alunos 

(aplicações de Internet: Blogs, Wikis; ferramentas colaborativas: redes sociais; 

aplicações para telemóveis; narrações digitais; recursos digitais na escrita: aplicações de 

mapas mentais/gráficos organizadores, ferramenta de construção de sites gratuita; 

tecnologias de assistência: preditores de texto, sintetizadores de voz). 

A base da utilização das TIC no modelo SRSD foi ainda influenciada pelo 

modelo TPACK (Mishra & Koehler, 2006), a Taxonomia de Blom´s Revista (Anderson 

& Krathwohl, 2001), a Taxonomia Digital de Bloom (Churches, 2007) e o Universal 

Learning Design (ULD) (Hall, Meyer, & Rose, 2012; Meyer, Rose, & Gordon, 2014). 

A intervenção com o modelo SRSD + ICT (grupo SRSD+ICT) consiste na 

utilização dos princípios, etapas, caraterísticas, processos e procedimentos do modelo 

SRSD, utilizada pelo grupo SRSD e referida anteriormente, para a melhoria da escrita 

de textos de opinião recorrendo às TIC, especialmente no computador e tablet, uma vez 

que grande parte dos regulamentos das escolas portuguesas continuam a proibir a 

utilização de telemóveis. Muito embora também tenham sido permitida a utilização de 

telemóveis para a intervenção, no caso particular de 2 alunas, e após respectivas 

autorizações das escolas, pais e alunos. Contudo, verificou-se que estas mesmas alunas 

também experimentaram a escrita em tablets e computadores. Pelo exposto evidenciar-

se-á, de seguida, as diferenças na utilização das TIC com recurso a processos de 

autorregulação na escrita dos textos de opinião. 

Na sessão 0 e 1 os procedimentos foram os mesmos para ambos os grupos. Entre 

as sessões 2 e 4 começaram a ser feitas introduções à utilização das TIC para a escrita, 

nomeadamente programas de escrita que utilizavam e qual a finalidade, discussão de 

possíveis vantagens e desvantagens e abordagem de formas de escrita diferentes 

(exemplo: uso de siglas e abreviaturas, uso de emoticons). 

Na sessão 5 recorreu-se, sempre que possível, a utilização das TIC pela 

investigadora de modo a modelar algumas dificuldades e especificar como poderiam as 

tecnologias ajudar a resolver alguns problemas específicos de escrita (por exemplo: eu 
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tenho dificuldade em organizar minhas ideias e posso usar mapas conceituais 

electrónicos para me ajudarem; tenho dificuldade em rever o meu texto quanto à 

ortografia, pontuação ou gramática pelo que o processador de texto pode ser útil). As 

sugestões apresentadas tiveram por base as evidências científicas das vantagens de 

utilização das TIC no processo de escrita (ver capítulo da Revisão da Literatura). 

A intervenção com recurso às TIC foi feita com recurso a computadores e tablets 

dos alunos ou do agregado familiar que autorizaram a sua utilização durante as sessões. 

Esta opção surgiu por um lado pelo reduzido número de tecnologias nas escolas, a 

impossibilidade de financiamento para a aquisição de dispositivos tecnológicos e, 

principalmente, pela procura de desenvolver a atividade num contexto o mais natural 

possível onde a continuidade de utilização das TIC poderia ser mantida após a 

intervenção. Todos os alunos utilizaram as TIC para a escrita de textos, mesmo aqueles 

que não tinham dispositivos tecnológicos ou que não foram autorizados a levá-los para a 

sala de aula. A média de computadores por sala variou entre 50% e 75%, de acordo com 

a turma. 

Assim, os alunos procuraram utilizar as TIC tendo por base os seus 

conhecimentos prévios, a partilha de saberes e experiências com os colegas e 

professores. As atividades com as TIC centraram-se na exploração de estratégias e 

recursos TIC potenciadores da melhoria da escrita de textos de opinião. 

A utilização efectiva dos dispositivos tecnológicos pelos alunos ocorreu a partir 

da sessão n.º 7 onde se realizou uma discussão prévia sobre cuidados de utilização e 

regras de uso da sala de aula. Posteriormente começou-se por identificar programas de 

processador de textos existentes nos dispositivos (exemplo: Notepad; Onenote; Word 

Office) e puderam escrever as mnemónicas com recurso às TIC. 

De referir que se optou pela utilização de programas que os alunos dispunham 

nos dispositivos, uma vez que nem sempre foi possível a instalação de novos programas 

(por falta de credenciais de administração ou de acesso à internet). Nos casos em que 

estavam reunidas essas condições utilizamos programas que funcionavam em diversos 

sistemas e dispositivos (Mac, Windows, Android) e em que não era necessário a 

instalação dos mesmos nos dispositivos (exemplo: Coogle), de modo a agilizar a sua 

utilização e facilitar a gestão das atividades nos diferentes programas e dispositivos. 

Os programas eram abordados por tipologia (exemplo: processadores de texto; 
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motores de busca; mapas mentais; sintetizadores de voz) e não por programa, uma vez 

que não se pretendia estudar a eficácia de um determinado programa mas sim da 

utilização das TIC com processos de autorregulação para a escrita de textos. 

As dinâmicas de sala de aula permitiram a partilha de conhecimentos entre 

investigadora e alunos, tendo-se verificado que os alunos com mais conhecimentos e 

domínio das TIC funcionaram como “ajudantes” no processo de utilização das mesmas 

de modo a criar um ritmo de trabalho contínuo sem grandes perdas de rendimento. 

Permitiu-se, por isso, um fluxo mais ativo que envolveu a possibilidade de deslocações 

dos alunos entre grupos dentro do espaço de sala de aula. 

De notar que na sessão 7, por se tratar da primeira sessão de introdução direta 

das TIC pelos alunos verificou-se alguma dispersão do processo de escrita propriamente 

dita para a comparação de dispositivos, softwares e partilha de saberes, tendo a equipa 

considerado normal a reação dos alunos, que se demostraram muito participativos e 

empenhados na realização das tarefas. Progressivamente, com o desenrolar das sessões 

os alunos serenaram, pelo que a excitação inicial deu lugar à normalidade de utilização 

dos mesmos. 

Durante as atividades de escrita permitiu-se a utilização de emoticons nos textos 

produzidos pelos alunos. 

Nas sessões seguintes a investigadora estabeleceu a relação entre etapas e 

processos de escrita, dificuldades sentidas e oportunidades TIC disponíveis para ou 

auxiliar no processo de escrita, com base na investigação já realizada. Deste modo, os 

alunos ficaram a conhecer estratégias e recurso TIC (exemplos: pesquisas, seleção da 

informação, organização das ideias, realização de processos de revisão, suporte de 

divulgação da escrita, processos de escrita colaborativos). 

As dinâmicas de trabalho seguiram pela identificação, por parte dos alunos e 

com o auxílio da investigadora, primeiramente em que medida determinado recurso TIC 

poderia ajudá-los na escrita. Seguidamente os alunos experimentavam o recurso e 

refletiam se consideram que este foi vantajoso ou, pelo contrário, complicou a tarefa/ 

processo. Na relação entre conhecimentos da utilização das TIC na escrita e eficácia 

sentidas foram-se realizando processos de autorregulação (planeamento de quando e 

onde utilizavam as TIC; utilização efetiva; avaliação da utilização; continuidade do uso, 

readaptação ou desistência da sua utilização para a tarefa solicitada). 
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Todos os alunos utilizaram algum recurso TIC durante o processo de escrita das 

sessões mas não foram obrigados a utilizar todos os recursos, cabendo aos alunos e à 

investigadora a escolha da tecnologia a utilizar e em que contexto. 

Em alguns casos, quer no grupo SRSD+ICT ou grupo SRSD recorreu-se à 

realização de discussões de temas oralmente com a definição de posições a favor ou 

contra um determinado argumento, de modo a facilitar o processo de escrita e a 

compreensão de possíveis argumentos contrários à sua posição sobre o tema. Também 

se recorreu a processos de desenho prévio das ideias e depois a planificação e produção 

de textos, no caso de alunos com grande resistência a todo o tipo de atividades de 

escrita, de modo a permitir a reflexão sobre o tema aquando da execução do desenho e 

facilitar o processo de organização das ideias, ou ainda à seleção de uma imagem que 

traduzisse o tema e posição do escritor para os colegas adivinharem, de modo a 

aumentar o poder de síntese. Paralelamente realizou-se um peddy-paper com um 

circuito e em equipas para completarem as mnemónicas PATO e Estrutura tendo como 

finalidade a memorização das mesmas e a associação a práticas de carácter mais físico e 

de cooperação de modo a “quebrar” algumas resistências dos alunos a atividades 

específicas e a tornar o processo de memorização mais dinâmico. 

Variáveis dependentes 

Por sua vez, a variável dependente consiste na medida que é afetada pela 

manipulação da variável independente (Almeida & Freire, 2000; Carmo & Ferreira, 

2008; Coutinho, 2011). Por tanto as variáveis dependentes deste estudo são: 

- Resultados obtidos nas variáveis: estrutura do texto de opinião; qualidade 

geral do texto; extensão do texto e uso de conectores argumentativos, nos diferentes 

momentos. 

Variáveis parasitas 

Já a variável parasita consiste em aspetos alheios ao estudo que podem afetar os 

resultados através de processos de contaminação (Almeida & Freire, 2000; Carmo & 

Ferreira, 2008; Coutinho, 2011) apresentando-se neste estudo como: 

 - Alteração das dinâmicas de sala de aula (exemplo: baixa por doença de 
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professores); 

- Alterações nas condições tecnológicas das escolas/salas. 

Variável de intervenção 

Consiste numa variável que intervém entre a variável dependente e a variável 

independente. Atendendo à sua possível influência das mesmas sobre as outras variáveis 

são estatisticamente controladas em análises. Alguns exemplos deste tipo de variáveis 

são: género, idade, estatuto socioeconómico, tamanho da turma. Neste estudo as 

variáveis socioeconómicas são: sexo, apoio socioeconómico à família, presença de 

problemas na escrita e presença de necessidades educativas especiais), práticas dos 

professores em sala de aula. 

Fiabilidade da implementação 

Procedimentos de Avaliação da Fiabilidade da Intervenção com o modelo 

SRSD. A confiabilidade a intervenção foi avaliada com recurso a listas de verificação 

por sessões (desenvolvidas pelos autores deste estudo), com um conjunto de 

procedimentos seguidos para cada uma das sessões junto das turmas que usufruíram da 

intervenção do modelo SRSD. Solicitou-se que cada professor titular de turma assinalas 

grupo SRSD+ICT se durante cada sessão se foram cumpridos todos os passos listados 

numa checklist fornecida pela investigadora no início de cada sessão. No final 

procedeu-se a uma contabilização, através da média de todos os passos pré-definidos e 

obteve-se 98% de fiabilidade a implementação. Importa referir que os alunos 

demoraram mais do que o esperado nas fases 4 e 5 do modelo. De igual modo, 

evidenciou-se que em alguns casos particulares a utilização das TIC desviou o foco da 

atividade, tendo os alunos despendido mais tempo no manuseamento do computador e 

na procura de soluções pontuais do que especificamente no processo de escrita dos 

textos no computador. 

 

Procedimentos de avaliação da fiabilidade da intervenção com o modelo 

SRSD+ICT. Os procedimentos de avaliação da fiabilidade da intervenção com o 

modelo SRSD+ ICT foram iguais aos procedimentos utilizados para a avaliação da 
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fiabilidade da intervenção com o modelo SRSD. Comparando os passos pré-definidos 

para cada sessão com os passos identificados pelos professores titulares obteve-se uma 

percentagem de 90% da fiabilidade da implementação. De notar que nas etapas 4 e 5 os 

alunos necessitaram de mais tempo do que o previsto para a realização das tarefas. 

Questões éticas 

Atendendo ao especial enfoque deste estudo junto de crianças, e por se tratar de 

um público vulnerável (Alderson, 2004; Atkinson & John, 2001; Greene & Hogan, 

2005; Lansdown, 1994; Lindsay, 2000; Morrow, 2008; Morrow & Richards, 1996), 

foram acautelados vários princípios éticos fundamentais ao desenrolar desta 

investigação, com adultos e crianças, nomeadamente: (1) o consentimento informado; 

(2) benefício, respeito pela integridade e risco; (3) privacidade e confidencialidade; (4) 

desistência de participação e (5) disseminação dos resultados (L. S. Almeida & Freire, 

2010; CEUM, Julho de 2012; Edwards & Aldred, 2001; Fortin, 2009; Lima, 2006; 

Morrow, 2008; Pocinho, 2012; Sime, 2008), que se descreve de seguida: 

(1) Relativamente ao consentimento informado, ou seja, à clarificação, sobre a 

investigação em curso (objetivos, procedimentos, direitos e deveres), junto dos 

envolvidos. Este processo foi realizado através de reuniões presenciais e pedidos de 

autorização junto dos diretores de escolas, professores titulares, encarregados de 

educação e alunos. 

(2) Benefício, risco e integridade. Relativamente ao benefício, compensações e 

custos, podemos referir que nenhum participante usufruiu de recompensas financeiras, 

contudo todos os participantes receberam certificados de participação e de colaboração, 

conforme o tipo de participação no projeto de investigação. Os professores envolvidos 

puderam também frequentar um curso de formação crédito (1 crédito) sobre estratégias 

de intervenção junto de alunos com problemas e dificuldade de aprendizagem na escrita, 

ministrado no Instituto de Educação, com duração de 25 horas. Salvaguarda-se que a 

participação no projeto não envolveu qualquer custo para os participantes, sendo todos 

os custos suportados pela investigadora principal do projeto. No que concerne à 

integridade e risco sublinha-se três aspetos: 1) a intervenção desenvolvida em contexto 
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de sala de aula e junto das crianças baseou-se em evidências científicas e práticas25, 

tendo sempre como finalidade o benefício dos alunos e das suas competências de 

escrita; 2) no caso particular dos alunos que usufruíram da intervenção com recurso às 

TIC, deu-se especial atenção a possíveis comportamentos de risco por parte dos alunos, 

apelando-se também à sensibilização e compreensão dos mesmos; e 3) no grupo em que 

a intervenção não utilizou as TIC foi possibilitado a todas as turmas um trabalho com 

recurso às TIC no final da intervenção desta investigação. 

(3) Outro aspeto referido foi a garantia da privacidade e confidencialidade dos 

dados, nomeadamente que em momento algum seria identificado para elementos 

externos à investigação. Assim, os dados dos sujeitos foram convertidos em códigos 

únicos e, em cada recolha, as chaves guardadas pela investigadora principal deste 

projeto eram utilizadas. A equipa do projeto de investigação também teve acesso a estas 

“chaves”. Decidiu-se e que os resultados obtidos por cada uma das várias turmas seriam 

devolvidos, apenas, à mesma e assim se informou, antecipadamente, os Agrupamentos 

de Escolas, pois desta forma procurou-se evitar comparações e constrangimentos 

desnecessários. 

(4) Foi explicado a todos os envolvidos que poderiam abandonar a investigação 

a qualquer momento da mesma, ou seja a possibilidade de desistência de participação; 

(5) Paralelamente, todos os envolvidos foram informados da pertinência da 

disseminação dos resultados obtidos, bem como dos possíveis meios de divulgação dos 

mesmos. Todos os envolvidos que assinaram a autorização para participar no estudo 

aceitaram esta condição, de respeitar o princípio da privacidade e anonimato. Pelo 

exposto, admitimos que as decisões adotadas foram de ordem prática, responsável e 

ponderadas, tendo em conta o superior interesse das crianças, dos profissionais de 

educação e da investigação, em geral. 

 

                                                      
25 Termos originais: “evidence based practice” e “evidence based research”. 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos pelos três 

estudos que integraram esta investigação. 

Assim, numa primeira fase apresenta-se a validação de seis escalas sobre as 

perceções dos alunos face ao conhecimento, atitudes e autoeficácia na escrita, com e 

sem recurso às TIC, seguida da descrição dos resultados obtidos relativamente às 

perceções dos alunos e a sua relação com as variáveis de desempenho na escrita. Por 

fim, apresentam-se as análises inferenciais relativamente às diferentes perceções dos 

alunos de acordo com o sexo, a presença de apoio socioeconómico à família, a presença 

de PE ou a presença de NEE. 

De seguida, evidencia-se por um lado a descrição clínica das práticas de escrita 

em sala de aula por professores do 1.º CEB, comparando-as com as práticas observadas 

nos Estados Unidos da América, e por outro lado as perceções dos professores quanto 

ao seu conhecimento, atitudes e autoeficácia na escrita, com e sem recurso às TIC, 

assim como dos seus alunos. 

Por fim, numa terceira fase, serão expostos e discutidos os resultados do estudo 

3 relativamente à análise do impacto do modelo SRSD e SRSD+ICT, assim como a 

validação social destas intervenções, através das opiniões e perceções dos professores e 

alunos quanto aos benefícios das intervenções vivenciadas.  
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Estudo 1 – Perceções dos alunos quanto ao conhecimento, atitudes e autoeficácia 

na escrita, com e sem recurso às TIC 

No estudo 1 procedeu-se à tradução, adaptação e validação (caraterísticas 

metrológicas dos itens através de: medidas de tendência central, dispersão, validade 

interna e externa e validade do constructo) dos seguintes instrumentos de recolha de 

dados: 1) Escala de perceção do conhecimento sobre a escrita (E.C.E); 2) Escala de 

perceção das atitudes na escrita (E.A.E); 3) Escala de perceção de autoeficácia na 

escrita (E.P.A.E); 4) Escala de perceção do conhecimento sobre a escrita com recurso 

às TIC (E.C.E - TIC); 5) Escala de perceção de atitudes na escrita com recurso às TIC 

(E.A. E –TIC) e 6) Escala de perceção de autoeficácia na escrita com recurso às TIC 

(E.P.A.E - TIC). 

Por sua vez, também se analisou as perceções relativamente ao seu 

conhecimento, atitudes e autoeficácia na escrita, com e sem recurso às TIC, de alunos 

que frequentavam o 4.º ano de escolaridade, em escolas públicas do ensino regular do 

concelho de Braga. 

Posteriormente estudou-se o impacto das variáveis sociodemográficas: sexo, 

apoio socioeconómico prestado à família, PE e NEE nas perceções de conhecimento, 

atitudes e autoeficácia na escrita, com e sem recurso às TIC. 

Seguiu-se o estudo das correlações entre as perceções dos alunos relativamente 

ao conhecimento de escrita, atitudes e autoeficácia na escrita, com e sem TIC, e o seu 

desempenho na escrita. 

Por fim, descreveu-se e comparou-se as perceções dos alunos relativamente ao 

conhecimento, atitudes e autoeficácia na escrita, com e sem recurso às TIC, de alunos 

que frequentavam o 4.º ano de escolaridade, em escolas públicas do ensino regular do 

concelho de Braga. 

Pelo exposto, serão apresentados os resultados obtidos atendendo à seguinte 

ordem: 1) validação das escalas; 2) descrição das perceções dos alunos e 3) análise 

inferencial dos resultados obtidos. 
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1) Validação das escalas 

Escala de perceção do conhecimento sobre a escrita (E.C.E) 

Seguidamente será descrito o conjunto de dados recolhidos através da frequência 

de respostas obtidas para cada um dos itens da escala E.C.E, o valor mínimo (Min.) e 

máximo (Máx.) observado, a média (M) e desvio padrão (DP) de respostas e por fim o 

item de correlação (RITC) e o Alpha de Cronbach (α), na Tabela 21. 
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Tabela 21 - Medidas de Tendência Central e Dispersão da Escala E.C.E. 

Item N Min. Máx. M DP RITC 
α se item 

eliminado 

1. Eu escrevo os meus textos com detalhe. 314 1 5 3.88 .924 .519 .756 

2. Eu planifico pouco antes de começar a escrever. 316 1 5 2.58 1.349 .438 .765 

3. A minha escrita é organizada e compreensível. 309 1 5 3.88 1.007 .292 .782 

4. Eu estou atento ao que me foi pedido para fazer quando escrever. 331 1 5 4.28 .777 .424 .766 

5. A minha escrita expressa a forma como penso. 321 1 5 4.10 .937 .541 .757 

6. Eu começo por criar um rascunho detalhado. 328 1 5 3.61 1.194 .391 .769 

7. Eu uso muitos exemplos e explico o significado de algumas palavras para tornar 

a minha escrita clara. 
300 1 5 3.57 1.043 .466 .761 

8. Eu penso sempre sobre o que tenho de fazer quando escrevo. 333 1 5 4.44 .769 .490 .763 

9. Eu encontro facilmente boas palavras para escrever as minhas ideias. 330 1 5 3.93 .881 .413 .767 
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Item N Min. Máx. M DP RITC 
α se item 

eliminado 

10. Eu faço um plano antes de escrever e sigo-o. 320 1 5 3.88 1.063 .420 .767 

11. Eu escrevo muitas das minhas ideias no texto. 325 1 5 4.42 .735 .450 .763 

12. Enquanto escrevo, eu penso claramente sobre o assunto ou tema do meu texto. 324 1 5 4.28 .871 .358 .777 

13. Eu sei imediatamente o que quero dizer quando escrevo. 321 1 5 3.50 1.107 .519 .756 

14. Enquanto escrevo, eu rentabilizo o meu tempo. 296 1 5 4.00 1.033 .438 .765 

15. Enquanto escrevo, eu penso sobre quem vai ler o meu texto. 317 1 5 3.40 1.367 .292 .782 

N válido (de lista) 201       
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A análise da validade de constructo para a E.C.E incluiu a análise do coeficiente 

KMO, do teste da Esfericidade de Bartlett, bem como o teste de Qui-quadrado. Como se 

pode verificar, o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) apresentou uma boa 

adequabilidade para a amostra fatorial (KMO =.835; X2= 662.299, gl=105, p =0.00) e 

através do teste de Esfericidade de Bartlett (X2) concluiu-se que a correlação entre as 

variáveis é altamente significativa (p=0.00). Estes valores permitiram a realização da 

análise fatorial e a análise das medidas de tendência central (Tabela 21), nomeadamente 

a média e as medidas de dispersão: desvio padrão e o item de correlação (RITC). De 

igual modo, foi calculado o Alpha de Cronbach (α) para avaliar o grau de consistência 

de cada item da escala. 

A análise em componentes principais, seguida de rotação Varimax, evidenciou 

valores próprios superiores a 1 em 3 componentes (Anexo M). Contudo considerou-se 

pertinente a extração de apenas 2 componentes, com aproximadamente 39% (38.547) da 

variância total explicada.  

Analisando as comunalidades verificámos que os itens 2, 3 não apresentam uma 

explicação suficiente dos itens, com valores inferiores a 0.30. Assim, estes itens serão 

excluídos da versão final da escala. 

A análise em componentes principais foi seguida de rotação Varimax, cujos 

resultados são apresentados na tabela 22, com a descrição da saturação fatorial de cada 

item nos vários fatores, valores próprios, percentagem da variância total e percentagem 

de variância acumulada explicadas para cada fator, bem como as comunalidades (h2). 

Tabela 22 – Matriz de Componentes Extraídos a partir da Análise de Componentes 

Principais, seguida de Rotação Varimax da Escala E.C.E. 

 

Itens 

Fatores h2 

I II 

Item 1 .440 .566 .513 

Item 2 (Invertida)   .119 

Item 3   .292 

Item 4 .563 .331 .427 

Item 5 .593 .177 .383 

Item 6 -.129 .668 .462 

Item 7 .437 .357 .318 

Item 8 .387 .446 .349 
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Item 9 .691 -.052 .481 

Item 10 .124 .760 .593 

Item 11 .615 .272 .453 

Item 12 .526 .208 .320 

Item 13 .674 -.076 .460 

Item 14 .511 .209 .304 

Item 15 .111 .543 .308 

Valor próprio       4.376 1.406 
38.547% 

% Variância 29.171% 9.375% 

Uma vez que a distribuição do Item 14 no fator I não se enquadra na definição 

do mesmo, optou-se por excluí-lo da versão final da escala e procedeu-se a uma 

repetição da análise anterior sem este item. As alterações observadas podem ser 

observadas no Anexo N. 

O fator I é constituído por 8 itens (1,4,5,7,9,11,12 e 13) e explica 29.528 % do 

total da variância. Este fator foi designado como “Produzir Conteúdo”, uma vez que o 

conteúdo destes itens integra tarefas relacionadas com a tradução de ideias em palavras, 

ou seja, a execução do processo de escrita. 

O fator II é constituído por 4 itens (6, 8, 10 e 15) e explica 9.689 % do total da 

variância. Este fator foi designado como “Planificar”, por remeter para a construção e 

organização de ideias ou pensamentos sobre o processo de escrita. 

Em conclusão, com base nos resultados deste estudo podemos afirmar que a 

E.C.E é uma escala que apresenta uma estrutura diferenciada (heterogénea), que 

originou a emergência de dois fatores. Tendo em consideração isoladamente cada um 

dos fatores obtidos na E.C.E. verificou-se que esta apresenta uma estrutura consistente. 

O Alpha para os dois componentes oscila entre .570 e .746 (Tabela 23), sendo estes 

valores entre mau (mas aceitável) e muito bom. O Alpha de Cronbach para os 12 itens é 

.776, considerado muito bom. Atendendo a estes valores podemos dizer que esta escala 

aproxima-se dos critérios de fidelidade exigidos. 

 

Tabela 23 – Coeficientes Alpha de Cronbach para cada um dos Fatores da Escala 

sobre o Conhecimento de Escrita (E.C.E). 

Fatores Itens da E.C.E Alpha Alpha Total  

Fator I – Produzir Conteúdo 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12 e 13 .746 .776 

Fator II - Planificar 6, 8, 10 e 15 .570 
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Escala de perceção das atitudes na escrita (E.A.E) 

Na Tabela 24 apresenta-se a frequência de respostas obtidas para cada um dos 

itens da escala E.A.E, bem como o valor mínimo e máximo observado. Paralelamente 

também se evidencia o item de correlação (RITC) e o Alpha de Cronbach (α) para todos 

os itens. 
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Tabela 24 – Medidas de Tendência Central e Dispersão da Escala E.A.E. 

 

Item N Min. Máx. M DP RITC 
α se item 

eliminado 

1. Eu tenho prazer em escrever. 
329 1 5 4.08 1.114 .809 .814 

2. Eu gosto de escrever. 
334 1 5 4.10 1.128 .844 .809 

3. Escrever é divertido. 
333 1 5 4.05 1.128 .805 .814 

4. Eu sinto-me infeliz quando escrevo porque não consigo ter bons resultados. 
316 1 5 2.39 1.397 .130 .918 

5. Eu gosto de escrever na escola. 
333 1 5 4.11 1.057 .753 .824 

6. Eu gosto de escrever em casa. 
328 1 5 3.81 1.209 .666 .834 

7. Escrever é uma boa forma de passar o tempo. 
322 1 5 4.16 1.107 .589 .844 

N válido (de lista) 294       
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A análise da validade de constructo para a E.A.E incluiu a análise do coeficiente 

KMO, do teste da Esfericidade de Bartlett, bem como o teste de Qui-quadrado. Como se 

pode verificar o valor do KMO apresenta uma excelente adequabilidade para a amostra 

fatorial (KMO = .898; X2= 1343,124, gl=21, p =0.01) e através do teste de Esfericidade 

de Bartlett podemos concluir que a correlação entre as variáveis é significativa 

(p=0.00). 

Analisando as comunalidades verificámos que todos os itens da escala apresentam 

uma explicação suficiente, com valores superiores a 0.30, exceto o item 4 que foi 

excluído. Repetiu-se a análise, excluindo o item 4, constatou-se valores próprios 

superiores a 1 em 1 componente, com aproximadamente 72% (71.887) da variância total 

explicada. 

Tabela 25 - Matriz de Componentes Extraídos a partir da Análise de Componentes 

Principais, seguida de Rotação Varimax da Escala E.A.E. 

 

Itens 

Fator h2 

I 

Item 1 .897 .805 

Item 2 .905 .818 

Item 3 .903 .816 

Item 5 .863 .744 

Item 6 .802 .643 

Item 7 .697 .486 

Valor próprio 4.313 71.877% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Gráfico de Escarpa para a E.A.E. 
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A análise do gráfico de escarpa evidencia a presença de um fator. 

O fator I é constituído por 6 itens (1,2,3,5,6 e 7) e explica 61.752% do total da 

variância. Este fator foi designado como “Atitudes”, dado que os itens reforçam a 

avaliação da posição face à escrita, pela expressão de sentimentos. 

Em conclusão, com base nos resultados deste estudo podemos afirmar que a 

E.A.E. é uma escala que apresenta uma estrutura uniforme (homogénea), que originou a 

emergência um fator. Assim, o Alpha de Cronbach para o único componente foi de 

.919, apresentando uma estrutura consistente (Tabela 26), sendo este valor excelente, 

permitindo-nos dizer que esta escala aproxima-se dos critérios de fidelidade exigidos. 

Tabela 26 - Coeficientes Alpha de Cronbach para o Fator da Escala sobre as Atitudes 

de Escrita (E.A.E) 

 

Fator Itens da E.A.E Alpha Total 

Fator I - Atitudes 1, 2, 3, 5, 6 e 7 .919 

 

Escala de perceção de autoeficácia na escrita (E.P.A.E) 

Deste modo, passar-se-á a descrever a frequência de respostas obtidas para cada 

um dos itens da escala, o valor mínimo e máximo observado, bem como a média e 

desvio padrão de respostas. Paralelamente também se evidencia o item de correlação 

(RITC) e o Alpha de Cronbach (α) para todos os itens (ver Tabela 27). 
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Tabela 27 - Medidas de Tendência Central e Dispersão da Escala E.P.A.E. 

Item N 
Min. Máx. M DP RITC 

α se item 

eliminado 

1. Eu consigo escrever sem erros. 337 0 4 2.07 1.126 .547 .909 

2. Eu consigo escrever frases completas. 338 0 4 3.21 .916 .564 .908 

3. Eu consigo usar corretamente a pontuação. 338 0 4 2.76 1.027 .497 .910 

4. Eu consigo escrever as frases com uma gramática correta. 338 0 4 2.75 1.034 .565 .908 

5. Eu consigo começar a escrever o meu parágrafo corretamente. 338 0 4 3.17 1.028 .519 .909 

6. Eu consigo pensar rapidamente sobre a(s) palavra(s) certa a utilizar na minha 

escrita. 
338 0 4 2.62 1.080 .551 .908 

7. Eu consigo ter muitas ideais para a minha escrita. 338 0 4 2.99 1.001 .629 .906 

8. Eu consigo facilmente escrever as minhas ideias. 338 0 4 2.79 .989 .605 .907 
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Item N 
Min. Máx. M DP RITC 

α se item 

eliminado 

9. Eu consigo utilizar muitas palavras para descrever as minhas ideias. 338 0 4 2.73 1.049 .566 .908 

10. Eu consigo ter muitas ideias originais. 338 0 4 2.78 1.065 .539 .909 

11. Eu sei como organizar as minhas ideias no texto. 337 0 4 2.87 1.051 .746 .903 

12. Eu consigo escrever pelo menos durante 35 minutos. 337 0 4 2.99 1.160 .518 .909 

13. Eu consigo evitar distrações enquanto escrevo. 337 0 4 2.50 1.145 .531 .909 

14. Eu consigo começar rapidamente a escrever. 336 0 4 2.67 1.123 .582 .908 

15. Eu consigo controlar a minha frustração enquanto escrevo. 336 0 4 2.64 1.124 .571 .908 

16. Eu consigo pensar nos objetivos da minha escrita antes de começar a escrever. 336 0 4 2.80 1.078 .679 .905 
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Item N 
Min. Máx. M DP RITC 

α se item 

eliminado 

17. Eu sei quando e onde usar "truques" para me ajudar a escrever. 336 0 4 2.54 1.174 .612 .907 

18. Eu consigo continuar a escrever, mesmo quando é difícil. 336 0 4 2.81 1.086 .593 .907 

N válido (de lista) 335       
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A análise da validade de constructo para a E.P.A.E incluiu a análise do 

coeficiente KMO, do teste da Esfericidade de Bartlett, bem como o teste de Qui-

quadrado. Como se pode verificar o valor do coeficiente KMO apresenta uma excelente 

adequabilidade para a amostra fatorial (KMO = .943; X2= 2288,605, gl=153, p =0.00) e 

através do Teste de Esfericidade de Bartlett podemos concluir que a correlação entre as 

variáveis é significativa (p=0.00). Assim, pela análise dos valores obtidos, podemos 

referir é adequada à realização da análise fatorial dos itens analisados. 

Analisando as comunalidades verificámos que todos os itens apresentam uma 

explicação suficiente, com valores superiores a 0.30. Constatou-se ainda valores 

próprios superiores a 1 em 3 componentes, com aproximadamente 52% (52.909) da 

variância total explicada. 

A análise em componentes principais foi seguida de rotação Varimax, cujos 

resultados são apresentados na tabela 28 com a descrição da saturação fatorial de cada 

item nos vários fatores, valores próprios, percentagem da variância total e percentagem 

de variância acumulada explicadas para cada fator, bem como as comunalidades (h2). 

Tabela 28 - Matriz de Componentes Extraídos a partir da Análise de Componentes 

Principais, seguida de Rotação Varimax da Escala E.P.A.E. 

Itens 

Fatores h2 

I II III 

Item 1 .135 .729 .218 .597 

Item 2 .222 .620 .261 .502 

Item 3 .133 .667 .186 .497 

Item 4 .534 .622 -.114 .686 

Item 5 .404 .393 .193 .355 

Item 6 .395 .166 .495 .429 

Item 7 .713 .181 .243 .600 

Item 8 .563 176 .382 .493 

Item 9 .688 .081 .258 .546 

Item 10 .708 .113 .152 .536 

Item 11 .608 .436 .309 .655 

Item 12 .110 .234 .700 .557 

Item 13 .074 .535 .454 .498 

Item 14 .331 .145 .647 .550 

Item 15 .509 .373 .176 .430 

Item 16 .542 .304 .406 .552 

Item 17 .275 .408 .494 .487 

Item 18 .329 .175 .644 .554 

Valor próprio 7.316 1.179 1.028 52.909% 

% Variância 40.646% 6.552% 5.711% 
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O item 6 e 15 foram eliminados atendendo que não se enquadram na 

componente apresentada. Por sua vez o item 6 encontrava-se próximo do limite de 

exclusão definido por Bryman & Cramer (2011) por apresentar uma correlação 

simultânea com dois fatores (com uma diferença menor que 0.10). Assim, excluiu-se 

estes dois itens da versão final da escala e procedeu-se a uma repetição da análise 

anterior sem os mesmos. As alterações observadas podem ser observadas no Anexo O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Gráfico de escarpa para a E.P.A.E. 

O fator I é constituído por 5 itens (7, 8, 9, 10 e 11) e explica 41.365% do total da 

variância. Este fator foi designado como “Ideação”, uma vez que o conteúdo destes 

itens faz subentender que todas estas tarefas em relação à escrita estão relacionadas com 

a tradução de ideias em palavras. Destacando o facto de conseguir expressar 

pensamentos de forma adequada, original, diversificada, organizadas e atendendo aos 

objetivos de escrita. 

O fator II é constituído por 4 itens (1, 2, 3, 4 e 5) e explica 7.318 % do total da 

variância. Este fator foi designado como “Convenções”, uma vez que o conteúdo destes 

itens remete para aspetos mais mecânicos da escrita, nomeadamente para as regras 

gramaticais e linguísticas. 

O fator III é composto por 6 itens (12,13, 14,16, 17 e 18) e explica 6.316 % da 

variância dos resultados. Este fator foi designado de “Autorregulação”, uma vez que o 

conteúdo destes itens faz subentender que a confiança na escrita seria justificada quando 

usadas estratégias de autorregulação de comportamentos durante o processo de 

composição de textos (ex.: item 17 - a utilização de estratégias de escrita ou item 18 - a 

persistência perante uma tarefa de escrita difícil). 

Em conclusão, com base nos resultados deste estudo podemos afirmar que a 
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E.P.A.E é uma escala que apresenta uma estrutura diferenciada (heterogénea), que 

originou a emergência de três fatores. Tendo em consideração isoladamente cada um 

dos fatores obtidos na E.P.A.E, verificámos que esta apresenta uma estrutura consistente 

(Tabela 29). O Alpha para os três componentes oscila entre .737 e .813, sendo este valor 

muito bom, permitindo-nos dizer que esta escala aproxima-se dos critérios de fidelidade 

exigidos. 

Tabela 29 - Coeficientes Alpha de Cronbach para cada um dos Fatores da Escala sobre 

a Autoeficácia na Escrita. 

 
Fatores Itens da E.P.A.E Alpha Alpha Total 

Fator I – Ideação 7, 8,9,10 e 11 .813 

.927 Fator II – Convenções 1, 2, 3, 4 e 5 .784 

Fator III – Autorregulação 12,13,14,16,17 e 18 .805 

Pelo exposto, verificou-se a existência de três fatores nesta escala, tal como 

aconteceu no estudo de Bruning et al. (2013) com alunos do 3.º CEB. Contudo, 

obtiveram-se valores do Alpha de Cronbach dos fatores superiores aos obtidos no 

estudo referido (Bruning et al., 2013). 

Escala de perceção do conhecimento sobre a escrita com recurso às TIC (E.C.E - 

TIC) 

Deste modo, descrever-se-á a frequência de respostas obtidas para cada um dos 

itens da escala sobre o conhecimento da escrita utilizando as tecnologias (E.C.E – TIC), 

o valor mínimo e máximo observado, bem como a média e desvio padrão de respostas. 

Paralelamente também se evidencia o item de correlação (RITC) e o Alpha de Cronbach 

(α) para todos os itens (ver Tabela 30). 
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Tabela 30 - Medidas de Tendência Central e Dispersão da Escala E.C.E - TIC. 

Item 
N Min. Máx. M DP RITC 

α se item 

eliminado 

1. Eu escrevo os meus textos com detalhe no computador ou tablet. 183 1 5 3.57 1.238 .656 .876 

2. Eu planifico pouco antes de começar a escrever no computador ou tablet. 
183 1 5 3.05 1.511 -.341 .892 

3. A minha escrita é organizada e compreensível no computador ou tablet. 
183 1 5 3.91 1.161 .659 .876 

4. Eu estou atento ao que me foi pedido para fazer quando escrever no computador 

ou tablet. 182 1 5 4.28 .977 .519 .882 

5. A minha escrita no computador ou tablet expressa a forma como penso. 
181 1 5 3.96 1.097 .561 .880 

6. Eu começo por criar um rascunho detalhado no computador ou tablet. 
182 1 5 3.53 1.432 .381 .889 

7. Eu uso muitos exemplos e explico o significado de algumas palavras para tornar 

a minha escrita clara no computador ou tablet. 183 1 5 3.57 1.150 .525 .881 

8. Eu penso sempre sobre o que tenho de fazer quando escrevo no computador ou 

tablet. 182 1 5 4.26 1.055 .633 .877 
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Item 
N Min. Máx. M DP RITC 

α se item 

eliminado 

9. Eu encontro facilmente boas palavras para escrever as minhas ideias no 

computador ou tablet. 183 1 5 3.78 1.148 .603 .878 

10. Eu faço um plano antes de escrever no computador ou tablet e sigo-o. 
183 1 5 3.66 1.248 .564 .880 

11. Eu escrevo muitas das minhas ideias no texto no computador ou tablet. 
179 1 5 3.80 1.201 .633 .877 

12. Enquanto escrevo no computador ou tablet eu penso claramente sobre o 

assunto ou tema do meu texto. 182 1 5 4.09 1.104 .617 .878 

13. Eu sei imediatamente o que quero dizer quando escrevo no computador ou 

tablet. 182 1 5 3.66 1.200 .514 .882 

14. Enquanto escrevo no computador ou tablet. eu rentabilizo o meu tempo. 
178 1 5 3.43 1.220 .645 .876 

15. Enquanto escrevo no computador ou tablet. eu penso sobre quem vai ler o meu 

texto. 183 1 5 3.32 1.378 .567 .880 

N válido (de lista) 
170   3.57 1.238   
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Constata-se que valor do KMO apresenta uma muito boa adequabilidade para a 

amostra fatorial (KMO= .898; X2= 989.882, gl=105, p =0.00) e através do teste de 

Esfericidade de Bartlett podemos concluir que a correlação entre as variáveis é 

significativa (p=0.00). 

Analisando as comunalidades verificámos que o item 2 não apresenta uma 

explicação suficiente dos itens, com valores inferiores a 0.30, pelo que será excluído da 

versão final da escala. Verifica-se ainda valores próprios superiores a 1 em 3 

componentes (Anexo P). No entanto, atendendo ao resultado observado na Erro! A 

origem da referência não foi encontrada.21 realizou-se novamente a análise forçando 

a 1 componente. Por sua vez, o item 6 também foi excluído da versão final devido a um 

valor inferior a 0.30 (h2 = .192) no que se refere às comunalidades. 

 
Figura 21 – Gráfico de escarpa para a E.C.E – TIC. 

A análise em componentes principais foi seguida de rotação Varimax, cujos 

resultados são apresentados na Tabela 31, com a descrição da saturação fatorial de cada 

item nos vários fatores, valores próprios, percentagem da variância total e percentagem 

de variância acumulada explicadas para cada fator, bem como as comunalidades (h2). 

Tabela 31 - Matriz de componentes extraídos a partir da análise de componentes principais, 

seguida de rotação Varimax da Escala E.C.E – TIC . 

 

Itens 

Fator h2 

I  

Item 1 .727 .537 

Item 2 (Invertido)  .209 

Item 3 .731 .571 

Item 4 .610 .607 

Número de componentes 
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Item 5 .653 .548 

Item 6  .192 

Item 7 .715 .346 

Item 8 .675 .511 

Item 9 .632 .456 

Item 10 .706 .399 

Item 11 .692 .499 

Item 12 .580 .479 

Item 13 .701 .337 

Item 14 .630 .492 

Item 15 .439 .397 

Valor próprio 6.120 40.120% 

 

O fator I é constituído por 13 itens (1,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13, 14 e 15) e explica 

40.120% do total da variância. Este fator foi designado como “Conhecimento de Escrita 

com Recurso às TIC”, uma vez que se refere à perceção das etapas que envolve o 

processo de escrita recorrendo a computadores ou tablets. 

Em conclusão, com base nos resultados deste estudo podemos afirmar que a 

E.C.E - TIC é uma escala que apresenta uma estrutura uniforme (homogénea), com um 

fator. Verificou-se também que esta escala apresenta uma estrutura consistente (ver 

Tabela 32) com um valor de Alpha muito bom, permitindo-nos dizer que esta escala 

aproxima-se dos critérios de fidelidade exigidos. 

 

Tabela 32 -Coeficientes Alpha de Cronbach para cada o Fator da Escala sobre o 

Conhecimento de Escrita com Recurso às TIC (E.C.E – TIC). 

 

Fator Itens da E.C.E - TIC Alpha Total  

Fator 1 – Conhecimento de escrita com 

recurso às TIC 

1,3,4,5,7,8,9,10,11, 12, 13, 14 e 15 .895 

 

 

Escala de perceção de atitudes na escrita com recurso às TIC (E.A.E -TIC) 

Descrever-se-á a frequência de respostas obtidas para cada um dos itens da 

escala sobre as atitudes na escrita utilizando as tecnologias (E.A.E – TIC), o valor 

mínimo e máximo observado, bem como a média e desvio padrão de respostas. 

Paralelamente também se evidencia o item de correlação (RITC) e o Alpha de Cronbach 

(α) para todos os itens (ver Tabela 33). 
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Tabela 33 - Medidas de Tendência Central e Dispersão da Escala E.A.E -TIC. 

Item N Min. Máx. M DP RITC 
α se item 

eliminado 

1. Eu tenho prazer em escrever no computador ou tablet. 
181 

1 5 4.19 1.125 .709 .745 

2. Eu gosto de escrever no computador ou tablet. 
175 

1 5 4.30 1.166 .772 .732 

3. Escrever no computador ou tablet é divertido. 
179 

1 5 4.32 1.140 .756 .738 

4. Eu sinto-me infeliz quando escrevo no computador ou tablet porque não consigo ter 

bons resultados.  183 
1 5 2.15 1.495 .009 .882 

5. Eu gosto de escrever com o computador ou tablet na escola. 
182 

1 5 4.10 1.279 .620 .757 

6. Eu gosto de escrever com o computador ou tablet em casa. 
181 

1 5 3.81 1.324 .586 .764 

7. Escrever no computador ou tablet é uma boa forma de passar o tempo. 
183 

1 5 4.06 1.182 .551 .771 

N válido (de lista) 
168 
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A análise da validade de constructo para a E.C.E – TIC incluiu a análise do 

coeficiente KMO, do teste da Esfericidade de Bartlett, bem como o teste de Qui-

quadrado. Como se pode verificar o valor do KMO apresenta uma excelente 

adequabilidade para a amostra fatorial (KMO=.881; X2= 542.486, gl=21, p=0.00) e 

através do teste de Esfericidade de Bartlett podemos concluir que a correlação entre as 

variáveis é significativa (p=0.00). 

Analisando as comunalidades (ver Tabela 34) verificámos que todos os itens da 

escala apresentam uma explicação suficiente, com valores superiores a 0.30. Observou-

se ainda a existência de valores próprios superiores a 1 em 2 componentes, com 

aproximadamente 70% (69.639) da variância total explicada. No entanto, atendendo à 

distribuição de apenas 1 item no componente II, optou-se por excluir o item 4, tendo-se 

realizado novamente esta análise (ver Anexo Q). 
 
Tabela 34 - Matriz de componentes extraídos a partir da análise de componentes 

principais, seguida de rotação Varimax da Escala E.A.E -TIC. 

 

Itens 

Fatores h2 

I II 

Item 1 .854 -.092 .739 

Item 2 .891 .001 .794 

Item 3 .870 .028 .757 

Item 4 (Invertido) -.009 .989 .978 

Item 5 .738 .161 .571 

Item 6 .730 -.009 .534 

Item 7 .703 -.091 .502 

Valor próprio       3.852 1.022 69.639% 

% Variância 55.034% 14.605% 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Gráfico de escarpa para a E.A.E – TIC. 
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O fator I é constituído por 6 itens (1,2,3,5,6 e 7) e explica 64.023% do total da 

variância. Este fator foi designado como “Atitudes de Escrita com Recurso às TIC” uma 

vez que o conteúdo destes itens faz subentender a postura do aluno relativamente às 

suas atitudes e emoções quando escrever com recurso ao computador ou ao tablet. 

Em conclusão, com base nos resultados deste estudo podemos afirmar que a 

E.A.E – TIC é uma escala que apresenta uma estrutura uniforme (homogénea), que 

originou a emergência um fator. Assim, o Alpha para o único componente foi de .885, 

apresentando uma estrutura consistente (Tabela 35), com valor muito bom, permitindo 

referir que esta escala aproxima-se dos critérios de fidelidade exigidos. 

Tabela 35 - Coeficientes Alpha de Cronbach para o Fator da Escala E.A.E – TIC. 

 

Fator Itens da E.A.E - TIC Alpha Total 

Fator 1 1,2,3,5,6,e 7 .885 

 

Tabela 36 - Comparação entre a escala A.E.A (Portuguesa) e a escala EAE – TIC 

(adaptada de A.E.A - TIC). 

 

A comparação das duas escalas, avaliando a estrutura consistente da escala (pelo 

alpha de Cronbach), permite afirmar que respondem ao critério da fidelidade para a 

validação de escalas de avaliação. 

Escala de perceção de autoeficácia na escrita com recurso às TIC (E.P.A.E - TIC) 

De seguida passar-se-á a descrever a frequência de respostas obtidas para cada 

um dos itens da escala sobre as perceções da autoeficácia na escrita (E.P.A.E - TIC), o 

valor mínimo e máximo observado, bem como a média e desvio padrão de respostas. 

Paralelamente também se evidencia o item de correlação (RITC) e o Alpha de Cronbach 

(α) para todos os itens (ver Tabela 37). 

 Escala E.A.E (Portuguesa)  Escala E.A.E-TIC 

 

Alpha de Cronbach 

 
.919 .885 
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Tabela 37 - Medidas de Tendência Central e Dispersão da Escala E.P.A.E - TIC. 

Item N 
Min. Máx. M DP RITC 

α se item 

eliminado 

1. Eu consigo escrever sem erros no computador ou tablet. 183 0 4 2.37 1.178 .544 .926 

2. Eu consigo escrever frases completas no computador ou tablet. 184 0 4 3.10 1.038 .581 .926 

3. Eu consigo usar corretamente a pontuação no computador ou tablet. 184 0 4 2.78 1.154 .627 .925 

4. Eu consigo escrever as frases com uma gramática correta no computador ou tablet. 184 0 4 2.67 1.170 .480 .928 

5. Eu consigo começar a escrever o meu parágrafo corretamente no computador ou 

tablet. 
184 0 4 3.21 1.087 .556 .926 

6. Eu consigo pensar rapidamente sobre a(s) palavra(s) certa a utilizar na minha 

escrita no computador ou tablet. 
184 0 4 2.70 1.089 .626 .925 

7. Eu consigo ter muitas ideais para a minha escrita no computador ou tablet. 184 0 4 2.89 1.118 .683 .923 

8. Eu consigo facilmente escrever as minhas ideias no computador ou tablet. 
184 0 4 2.89 1.159 .682 .923 
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Item N 
Min. Máx. M DP RITC 

α se item 

eliminado 

9. Eu consigo utilizar muitas palavras para descrever as minhas ideias no computador 

ou tablet.  
184 0 4 2.81 1.160 .655 .924 

10. Eu consigo ter muitas ideias originais no computador ou tablet. 
184 0 4 2.72 1.158 .703 .923 

11. Eu sei como organizar as minhas ideias no texto no computador ou tablet.  
183 0 4 2.83 1.115 .723 .922 

12. Eu consigo escrever, no computador ou tablet, pelo menos durante 35 minutos. 
184 0 4 2.64 1.256 .549 .926 

13. Eu consigo evitar distrações enquanto escrevo no computador ou tablet. 
184 0 4 2.54 1.245 .635 .924 

14. Eu consigo começar rapidamente a escrever no computador ou tablet. 
184 0 4 2.71 1.255 .659 .924 

15. Eu consigo controlar a minha frustração enquanto escrevo no computador ou 

tablet. 
184 0 4 2.60 1.277 .635 .924 

16. Eu consigo pensar nos objetivos da minha escrita antes de começar a escrever no 

computador ou tablet. 
184 0 4 2.77 1.226 .621 .925 
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Item N 
Min. Máx. M DP RITC 

α se item 

eliminado 

17. Eu sei quando e onde usar "truques" para me ajudar a escrever no computador ou 

tablet. 
184 0 4 2.56 1.287 .590 .926 

18. Eu consigo continuar a escrever, no computador ou tablet, mesmo quando é 

difícil. 
184 0 4 2.68 1.306 .688 .923 

N válido (de lista) 182       
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A análise da validade de constructo para a E.P.A.E – TIC incluiu a análise do 

coeficiente KMO, do teste da Esfericidade de Bartlett, bem como o teste de Qui-

quadrado. Como se pode verificar, o valor do coeficiente KMO apresenta uma excelente 

adequabilidade para a amostra fatorial (KMO=.943; X2= 1525,117, gl=153, p=0.00) e 

através do Teste de Esfericidade de Bartlett podemos concluir que a correlação entre as 

variáveis é significativa (p=0.00). Assim, pela análise dos valores obtidos, podemos 

referir é adequada à realização da análise fatorial dos itens analisados. 

Analisando as comunalidades verificámos que todos os itens apresentam uma 

explicação suficiente, com valores superiores a 0.30. Constatou-se ainda a presença de 

valores próprios superiores a 1 em 2 componentes, com aproximadamente 52% (52.020) 

da variância total explicada. Dado que os itens 1 e 10 apresentam uma correlação 

simultânea com dois fatores, com diferença menor que 0.10, serão excluído da versão 

final desta escala. Realizou-se novamente a análise fatorial sem os itens 1 e 10 (Anexo 

R). 

A análise em componentes principais foi seguida de rotação Varimax, cujos 

resultados são apresentados na Tabela 38, com a descrição da saturação fatorial de cada 

item nos vários fatores, valores próprios, percentagem da variância total e percentagem 

de variância acumulada explicadas para cada fator, bem como as comunalidades (h2). 

Tabela 38 - Matriz de Componentes Extraídos a partir da Análise de Componentes 

Principais, seguida de Rotação Varimax da Escala E.P.A.E - TIC. 

Itens 

Fatores h2 

I II 

Item 1 .420 .421 .354 

Item 2 .267 .684 .539 

Item 3 .236 .794 .687 

Item 4 .078 .764 .589 

Item 5 .459 .399 .370 

Item 6 .445 .539 .489 

Item 7 .574 .452 .533 

Item 8 .560 .475 .539 

Item 9 .549 .442 .496 

Item 10 .535 .537 .575 

Item 11 .681 .378 .607 

Item 12 .633 .160 .427 
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Item 13 .561 .386 .464 

Item 14 .648 .312 .518 

Item 15 .641 .287 .493 

Item 16 .678 .224 .509 

Item 17 .705 .134 .515 

Item 18 .794 .174 .661 

Valor próprio       8.219 1.145 52.020% 

% Variância 45.659% 6.361% 

 

Posteriormente, optamos por forçar a um fator, após a análise do gráfico de 

escarpa de variância acumulada explicada para cada fator, bem como para as 

comunalidades (h2). 

 

Tabela 39 - Matriz de Componentes Extraídos a partir da Análise de Componentes 

Principais, seguida de Rotação Varimax, com 1 Fator. 

Itens 

Fatores h2 

I 

Item 1 .590 .348 

Item 2 .631 .398 

Item 3 .675 .455 

Item 4  .282 

Item 5 .607 .369 

Item 6 .683 .466 

Item 7 .730 .533 

Item 8 .734 .538 

Item 9 .704 .496 

Item 10 .752 .566 

Item 11 .770 .592 

Item 12 .598 .357 

Item 13 .680 .462 

Item 14 .703 .494 

Item 15 .682 .465 

Item 16 .672 .452 

Item 17 .639 .408 

Item 18 .733 .348 

Valor próprio       8.219 45.659 % 
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Figura 23 – Gráfico de escarpa para a E.P.A.E – TIC. 

 

O fator I é constituído por 17 itens (1,2,3,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

e 18) e explica 45.659 % do total da variância. Este fator foi designado como 

“Autoeficácia na Escrita com Recurso às TIC”, uma vez que se refere ao sucesso 

sentido face a atividades de escrita com recurso às tecnologias (computador ou tablet). 

Em conclusão, com base nos resultados deste estudo podemos afirmar que a 

E.P.A.E é uma escala que apresenta uma estrutura homogénea, que originou a 

emergência de um fatores. Pela análise do único fato desta escala verificou-se que esta 

apresenta uma estrutura consistente (Tabela 40). O Alpha para o único fator da escala 

foi de .928, sendo este valor excelente, permitindo-nos dizer que esta escala aproxima-

se dos critérios de fidelidade exigidos. 

Tabela 40 - Coeficientes Alpha de Cronbach para o Fator da Escala E.P.A.E – TIC. 

 

Fatores Itens da E.P.A.E - TIC Alpha Total 

Fator I – Autoeficácia na escrita com 
recurso às TIC. 

1,2,3,5,7,8,9, 10, 11,12, 13, 14,15, 16, 17 e 18 .928 

 
 

Número de componentes 
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Tabela 41 - Comparação entre a escala EPAE no estudo português e sua adaptação às 

TIC (EPAE – TIC). 

Comparando a escala E.P.A.E com a escala E.P.A.E – TIC (adaptada da 

primeira), através da análise da consistência da escala com recurso ao Alpha de 

Cronbach, pode-se afirmar que responde ao critério da fidelidade exigido para a 

validação desta escala de avaliação (com valores similares à versão da escala portuguesa 

que a originou). 

Em síntese, a análise dos resultados obtidos e apresentados permitiram observar 

uma estrutura consistente e validar todas as seis escalas: escala sobre o conhecimento 

de escrita, escala sobre as atitudes de escrita, escala sobre a autoeficácia na escrita, 

escala sobre o conhecimento de escrita com recurso às TIC, escala sobre as atitudes de 

escrita com recurso às TIC e escala sobre a autoeficácia na escrita com recurso às 

TIC, junto de alunos do 4.º ano de escolaridade que frequentaram agrupamentos de 

escola do concelho de Braga. 

2) Descrição das perceções dos alunos 

Apresenta-se, de seguida, a análise descritiva (Almeida & Freire, 2008; 

Coutinho, 2011) das perceções dos alunos, que frequentavam o 4.º ano de escolaridade, 

em escolas públicas do ensino regular do concelho de Braga, relativamente ao seu 

conhecimento, atitudes e autoeficácia, com e sem TIC.  

Perceção do conhecimento sobre a escrita  

Deste modo apresenta-se na Tabela 42 os resultados descritivos sobre as 

perceções do conhecimento de escrita em produzir conteúdo. 

 

 Escala E.P.A.E (Portuguesa) Escala E.P.A.E – TIC (adaptação da E.P.A.E) 

Alpha de Cronbach .927 .928 
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Tabela 42 - Resultados Descritivos do Fator I - Produzir Conteúdo. 

Item 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem Concordo 

Nem Discordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

1. Eu escrevo os meus textos 

com detalhe. 
2.5% 4.5% 20.7% 47.1% 25.2% 

4. Eu estou atento ao que me foi 

pedido para fazer quando 

escrever. 

0.6% 1.8% 10.9% 42% 44.7% 

5. A minha escrita expressa a 

forma como penso. 
1.9% 2.8% 19.6% 34.9% 40.8% 

7. Eu uso muitos exemplos e 

explico o significado de 

algumas palavras para tornar a 

minha escrita clara. 

4.7% 9.3% 28.7% 38.7% 18.7% 

9. Eu encontro facilmente boas 

palavras para escrever as 

minhas ideias. 

3.8% 6.9% 20% 36.6% 32.8% 

11. Eu escrevo muitas das 

minhas ideias no texto. 
0,6% 0.9% 8.3% 36.3% 53.8% 

12. Enquanto escrevo, eu penso 

claramente sobre o assunto ou 

tema do meu texto. 

2.2% 1.2% 11.1% 37.7% 47.8% 

13. Eu sei imediatamente o que 

quero dizer quando escrevo. 
5.3% 12.8% 28.3% 33.6% 19.9% 

* Intervalo de confiança de 95%. 

Seguem-se os resultados descritivos sobre as perceções do conhecimento de 

escrita em planificar (Tabela 43). 
 
Tabela 43 - Resultados Descritivos do Fator II – Planificar. 

* Intervalo de confiança de 95%. 

Item 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem Concordo 

Nem Discordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

6. Eu começo por criar um 

rascunho detalhado. 
7.6% 10.1% 22.0% 34.1% 26.2% 

8. Eu penso sempre sobre o que 

tenho de fazer quando escrevo. 
0.6% 1.8% 8.1% 31.8% 57.7% 

10. Eu faço um plano antes de 

escrever e sigo-o. 
3.8% 6.9% 20% 36.6% 32.8% 

15. Enquanto escrevo, eu penso 

sobre quem vai ler o meu texto. 
15.1% 10.1% 19.6% 29.7% 25.6% 
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Assim, após a análise descritiva dos resultados é possível referir que na 

dimensão Produzir Conteúdo, os itens: item 4 - Eu estou atento ao que me foi pedido 

para fazer quando escrever, item 5 - A minha escrita expressa a forma como penso, 

item11 - Eu escrevo muitas das minhas ideias no texto e item 12 - Enquanto escrevo, eu 

penso claramente sobre o assunto ou tema do meu texto foram os que apresentaram 

maior percentagem de concordância entre os alunos. Já os itens: item 7- Eu uso muitos 

exemplos e explico o significado de algumas palavras para tornar a minha escrita clara 

e item 13 - Eu sei imediatamente o que quero dizer quando escrevo são os que 

apresentaram maior percentagem de discordância total entre os alunos. 

Por sua vez, na dimensão Planificar o item com maior percentagem de 

concordância total foi o item 8 - Eu penso sempre sobre o que tenho de fazer quando 

escrevo e os itens com maior percentagem de discordância total foram: item15 - 

Enquanto escrevo, eu penso sobre quem vai ler o meu texto e item 6 - Eu começo por 

criar um rascunho detalhado. 

Perceção das atitudes na escrita  

Na Tabela 44 apresenta-se os resultados descritivos das perceções das atitudes 

na escrita, pelos alunos. A comparação dos resultados obtidos parece evidenciar uma 

clara preferência e relação de atividades de escrita com o contexto escolar quando 

comparado com o contexto casa. Importa ainda referir que os dados não pretendem 

traduzir a real atitude do aluno, mas sim a perceção indicada pelos alunos nos diferentes 

itens. 
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Tabela 44 - Resultados Descritivos do Fator I – Atitudes. 

 

* IC = Intervalo de confiança 

 

No que concerne à perceção dos alunos sobre as atitudes de escrita, e tendo em 

conta os resultados descritivos obtidos na Escala sobre as Atitudes de Escrita constata-

se uma tendência dos alunos para concordarem totalmente com as afirmações colocadas, 

dado que todos os itens que a constituem apresentaram a maior percentagem de resposta 

nesta opção. Também se pode referir que, em termos gerais, as atitudes dos alunos são 

mais positivas do que as observadas por Graham, Kiukara, Harris e Fishman (trabalho 

não publicado). 

 

Perceção de autoeficácia na escrita 

Na Tabela 45 é possível observar os resultados descritivos das perceções, dos 

alunos, de autoeficácia na escrita quanto à ideação.  

 

 

 

Item 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem 

Concordo 

Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

1. Eu tenho prazer em escrever. 
4.6% 5.5% 14.3% 28.6% 47.1% 

2. Eu gosto de escrever. 
5.4% 4.5% 12.9% 28.7% 48.5% 

3. Escrever é divertido. 4.5% 5.7% 17.1% 26.1% 46.5% 

5. Eu gosto de escrever na 

escola. 
3.6% 4.8% 14.7% 30.6% 53.8% 

6. Eu gosto de escrever em casa. 7.9% 6.1% 18% 32.6% 35.4% 

7. Escrever é uma boa forma de 

passar o tempo. 
4.3% 4.7% 14.3% 23.9% 52.8% 
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Tabela 45 - Resultados Descritivos do Fator I - Ideação. 

* Intervalo de confiança de 95%. 

Os resultados descritivos das perceções dos alunos de autoeficácia na escrita 

quanto às convenções podem ser observados na Tabela 46. 

Tabela 46 - Resultados Descritivos do Fator II – Convenções. 

* Intervalo de confiança de 95%. 

Na Tabela 47 apresenta-se os resultados descritivos dos alunos face às 

perceções de autoeficácia na escrita quanto à autorregulação. 

Item Nunca confiante 
Poucas vezes 

confiante 

Metade das 

vezes 

confiante 

A maior parte 

das vezes 

confiante 

Sempre 

confiante 

7. Eu consigo ter muitas ideais 

para a minha escrita. 
.9% 8.9% 18.6% 33.7% 37.9% 

8. Eu consigo facilmente 

escrever as minhas ideias. 
1.2% 9.2% 26.6% 35.2% 27.8% 

9. Eu consigo utilizar muitas 

palavras para descrever as 

minhas ideias.  

2.7% 10.9% 23.1% 37.3% 26% 

10. Eu consigo ter muitas ideias 

originais. 
1.8% 11.2% 25.7% 29.9% 31.4% 

11. Eu sei como organizar as 

minhas ideias no texto.  
1.2% 11.6% 20.8% 32.3% 34.1% 

Item Nunca confiante 
Poucas vezes 

confiante 

Metade das 

vezes 

confiante 

A maior parte 

das vezes 

confiante 

Sempre 

confiante 

1. Eu consigo escrever sem 

erros. 
8% 25.5% 28.2% 27.9% 10.4% 

2. Eu consigo escrever frases 

completas. 
.3% 5.6% 14.8% 31.1% 48.2% 

3. Eu consigo usar corretamente 

a pontuação 
1.5% 10.9% 25.7% 33.7% 28.1% 

4. Eu consigo escrever as frases 

com uma gramática correta.  
1.5% 12.4% 23.1% 36.1% 26.9% 

5. Eu consigo começar a 

escrever o meu parágrafo 

corretamente. 

1.5% 7.4% 14.5% 25.7% 50.9% 
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Tabela 47 - Resultados Descritivos do Fator III – Autorregulação. 

* Intervalo de confiança de 95%. 

Na dimensão Ideação, os itens que apresentaram maior concordância total entre 

alunos foram: item 7 - Eu consigo ter muitas ideais para a minha escrita, item10 - Eu 

consigo ter muitas ideias originais e item 11 - Eu sei como organizar as minhas ideias 

no texto. Enquanto que o de maior discordância total foi o item 9 - Consigo utilizar 

muitas palavras para descrever as minhas ideias. 

Quanto à dimensão Convenções, os itens com maior percentagem de 

concordância foram: item 2 - Eu consigo escrever frases completas e item 5 - Eu 

consigo começar a escrever o meu parágrafo corretamente, por oposição ao item 1 - Eu 

consigo escrever sem erros, com menor percentagem de concordância. 

No que diz respeito à última dimensão Autorregulação, apresentou uma maior 

percentagem de concordância com os itens: item12 - Eu consigo escrever pelo menos 

durante 35 minutos e item 17 - Eu sei quando e onde usar "truques" para me ajudar a 

escrever e um menor grau de concordância com o item 13 - Eu consigo evitar 

distrações enquanto escrevo. 

 

Item Nunca confiante 
Poucas vezes 

confiante 

Metade das 

vezes 

confiante 

A maior parte 

das vezes 

confiante 

Sempre 

confiante 

12. Eu consigo escrever pelo 

menos durante 35 minutos. 
3.6% 9.2% 18.4% 22% 46.9% 

13. Eu consigo evitar distrações 

enquanto escrevo.  
4.5% 17.8% 23.1% 32.9% 21.7% 

14. Eu consigo começar 

rapidamente a escrever. 
2.4% 16.4% 21.7% 31.3% 28.3% 

16. Eu consigo pensar nos 

objetivos da minha escrita antes 

de começar a escrever. 

2.4% 12.5% 18.2% 36.6% 30.4% 

17. Eu sei quando e onde usar 

"truques" para me ajudar a 

escrever.  

4.2% 17% 25.9% 26.2% 26.8% 

18. Eu consigo continuar a 

escrever, mesmo quando é 

difícil. 

2.4% 11.6% 20.8% 32.7% 32.4% 
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Perceção dos alunos sobre o conhecimento na escrita com recurso às TIC 

Os resultados descritivos sobre as perceções dos alunos quanto ao 

conhecimento de escrita com recurso às TIC apresentam-se na Tabela 48. 

Tabela 48 - Resultados Descritivos do Fator I – Conhecimento de escrita com recurso 

às TIC. 

 

Item 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem Concordo 

Nem Discordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

1. Eu escrevo os meus textos 

com detalhe no computador ou 

tablet. 

10.9% 6.6% 21.9% 36.1% 24.6% 

3. A minha escrita é organizada 

e compreensível no computador 

ou tablet. 

6% 6% 18% 31.1% 38.8% 

4. Eu estou atento ao que me foi 

pedido para fazer quando 

escrever no computador ou 

tablet. 

2.7% 2.7% 12.6% 27.5% 54.4% 

5. A minha escrita no 

computador ou tablet expressa a 

forma como penso. 

5.5% 2.8% 20.4% 32.6% 38.7% 

7. Eu uso muitos exemplos e 

explico o significado de 

algumas palavras para tornar a 

minha escrita clara no 

computador ou tablet. 

8.2% 6.6% 27.9% 35% 22.4% 

8. Eu penso sempre sobre o que 

tenho de fazer quando escrevo 

no computador ou tablet. 

4.9% 2.2% 9.3% 28.6% 54.9% 

9. Eu encontro facilmente boas 

palavras para escrever as 

minhas ideias no computador 

ou tablet. 

6% 5.5% 26.8% 28.4% 33.3% 

10. Eu faço um plano antes de 

escrever no computador ou 

tablet e sigo-o. 

8.7% 9.8% 18.6% 32.8% 30.1% 
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Item 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem Concordo 

Nem Discordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

11. Eu escrevo muitas das 

minhas ideias no texto no 

computador ou tablet. 

7.8% 5% 21.8% 30.2% 35.2% 

12. Enquanto escrevo no 

computador ou tablet eu penso 

claramente sobre o assunto ou 

tema do meu texto. 

4.9% 4.4% 13.7% 30.8% 46.2% 

13. Eu sei imediatamente o que 

quero dizer quando escrevo no 

computador ou tablet. 

7.1% 9.9% 21.4% 32.4% 29.1% 

14. Enquanto escrevo no 

computador ou tablet. eu 

rentabilizo o meu tempo. 

10.1% 9.6% 26.8% 28.7% 21.9% 

15. Enquanto escrevo no 

computador ou tablet eu penso 

sobre quem vai ler o meu texto. 

16.9% 9.3% 22.4% 27.9% 23.5% 

* Intervalo de confiança de 95%. 

Como é possível observar na Tabela 48, os itens com maior percentagem de 

concordância total pelos alunos foram: item 4 - Eu estou atento ao que me foi pedido 

para fazer quando escrever no computador ou tablet e item 8 - Eu penso sempre sobre 

o que tenho de fazer quando escrevo no computador ou tablet, enquanto que o item 15 - 

Enquanto escrevo no computador ou tablet eu penso sobre quem vai ler o meu texto, foi 

aquele que apresentou maior percentagem de discordância entre os alunos. 

Perceção dos alunos sobre as atitudes na escrita com recurso às TIC 

Na Tabela 49 é possível observar os resultados descritivos das perceções dos 

alunos face às atitudes de escrita com recurso às TIC. 
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Tabela 49 - Resultados Descritivos do Fator I – Atitudes com recurso às TIC. 

* Intervalo de confiança de 95%. 

Observa-se, na Tabela 49, uma tendência dos alunos para concordarem 

totalmente com as afirmações colocadas, dado que todos os itens que a constituem 

apresentam a maior percentagem de resposta nesta opção e com valores entre 43.1% e 

65.4% de concordância total. O item que gerou maior percentagem de concordância 

total entre os alunos foi o item 2 - Eu gosto de escrever no computador ou tablet, 

enquanto os itens que apresentaram maior percentagem de discordância total entre os 

alunos foram: item 6 - Eu gosto de escrever com o computador ou tablet em casa e item 

5 - Eu gosto de escrever com o computador ou tablet na escola. 

Perceção dos alunos sobre a autoeficácia na escrita com recurso às TIC 

Os resultados descritivos das perceções dos alunos relativamente à autoeficácia 

na escrita com recurso às TIC podem ser observados na Tabela 50.  
 

 

Item 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem 

Concordo 

Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

1. Eu tenho prazer em escrever 

no computador ou tablet. 
4.4% 7.2% 7.2% 27.6% 53.6% 

2. Eu gosto de escrever no 

computador ou tablet. 
5.1% 5.7% 9.1% 14.3% 65.7% 

3. Escrever no computador ou 

tablet é divertido. 
6.1% 2.8% 8.4% 17.9% 64.8% 

5. Eu gosto de escrever com o 

computador ou tablet na escola. 
9.9% 1.6% 12.6% 20.3% 55.5% 

6. Eu gosto de escrever com o 

computador ou tablet em casa. 9.9% 6.6% 18.8% 21.5% 43.1% 

7. Escrever no computador ou 

tablet é uma boa forma de passar 

o tempo. 

7.1% 2.7% 14.8% 25.7% 48.6% 
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Tabela 50 - Resultados Descritivos do Fator I – Autoeficácia na escrita com recurso às 

TIC. 

Item Nunca confiante 
Poucas vezes 

confiante 

Metade das 

vezes 

confiante 

A maior parte 

das vezes 

confiante 

Sempre 

confiante 

1. Eu consigo escrever sem 

erros no computador ou tablet. 
5.5% 20.2% 26.8% 26.8% 20.8% 

2. Eu consigo escrever frases 

completas no computador ou 

tablet. 

2.7% 6.5% 13% 33.2% 44.6% 

3. Eu consigo usar 

corretamente a pontuação no 

computador ou tablet. 

5.4% 8.2% 22.8% 30.4% 33.2% 

5. Eu consigo começar a 

escrever o meu parágrafo 

corretamente no computador 

ou tablet. 

2.7% 8.2% 9.8% 24.5% 54.9% 

6. Eu consigo pensar 

rapidamente sobre a(s) 

palavra(s) certa a utilizar na 

minha escrita no computador 

ou tablet. 

3.3% 12% 23.4% 34.8% 26.6% 

7. Eu consigo ter muitas ideais 

para a minha escrita no 

computador ou tablet. 

3.3% 10.9% 16.3% 33.2% 36.4% 

8. Eu consigo facilmente 

escrever as minhas ideias no 

computador ou tablet. 

3.8% 11.4% 15.8% 29.9% 39.1% 

9. Eu consigo utilizar muitas 

palavras para descrever as 

minhas ideias no computador 

ou tablet.  

4.9% 10.9% 16.3% 34.2% 33.7% 

10. Eu consigo ter muitas 

ideias originais no computador 

ou tablet. 

3.3% 14.7% 21.2% 28.8% 32.1% 

11. Eu sei como organizar as 

minhas ideias no texto no 

computador ou tablet. 

3.3% 11.5% 18% 33.9% 33.3% 

12. Eu consigo escrever, no 

computador ou tablet, pelo 

menos durante 35 minutos. 

7.1% 15.8% 13.6% 33.7% 29.9% 
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De referir, pela análise dos resultados descritivos face às perceções da 

autoeficácia na escrita com recurso às TIC, que os itens 2 - Eu consigo escrever frases 

completas no computador ou tablet e item 5 - Eu consigo começar a escrever o meu 

parágrafo corretamente no computador ou tablet apresentaram maior percentagem de 

concordância total entre os alunos e os itens: item 13 - Eu consigo evitar distrações 

enquanto escrevo no computador ou tablet e item 14 - Eu consigo começar rapidamente 

a escrever no computador ou tablet, maior percentagem de discordância total nas 

respostas dos alunos. 

Comparação entre os resultados descritivos obtidos na perceção dos alunos sobre o 

conhecimento, atitudes e autoeficácia de escrita, com e sem recurso às TIC 

Após a descrição dos resultados obtidos quanto às perceções de conhecimento, 

atitudes e autoeficácia na escrita, com e sem recurso às TIC, passar-se-á, de seguida, a 

uma breve comparação entre os resultados descritivos obtidos na perceção dos alunos 

13. Eu consigo evitar 

distrações enquanto escrevo no 

computador ou tablet. 

7.6% 13.6% 24.5% 26.1% 28.3% 

14. Eu consigo começar 

rapidamente a escrever no 

computador ou tablet. 

7.6% 10.9% 19% 28.3% 34.2% 

15. Eu consigo controlar a 

minha frustração enquanto 

escrevo no computador ou 

tablet. 

7.6% 14.7% 19.6% 26.6% 31.5% 

16. Eu consigo pensar nos 

objetivos da minha escrita 

antes de começar a escrever no 

computador ou tablet. 

6% 12.5% 15.8% 30.4% 35.3% 

17. Eu sei quando e onde usar 

"truques" para me ajudar a 

escrever no computador ou 

tablet. 

8.7% 14.7% 17.9% 29.3% 29.3% 

18. Eu consigo continuar a 

escrever, no computador ou 

tablet, mesmo quando é difícil. 

7.6% 15.8% 13% 28.3% 35.3% 
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sobre o conhecimento, atitudes e autoeficácia de escrita, com e sem recurso às TIC, no 

sentido de analisar se existem diferenças nas suas respostas. Deste modo, verificou-se 

que os alunos apresentam melhores perceções quanto à atenção que despendem sobre o 

que é pedido e em pensar sobre o que tem que fazer ou qual o tema de escrita quando 

utilizam o computador ou tablet para escrever. 

Paralelamente, quando se compara os resultados obtidos na Escala de 

Conhecimento sobre a Escrita percebe-se que os alunos consideram que encontram 

mais facilmente palavras adequadas para escrever com recurso às ferramentas TIC e 

que, por oposição, traçar e seguir um plano do computador ou tablet é mais complicado 

do que sem estes recursos. 

As perceções apresentadas pelos alunos sobre as atitudes de escrita foram muito 

favorável à utilização das TIC no processo de escrita, o que corrobora o que alguns 

autores defendem – o aumento do interesse para a aprendizagem com a introdução das 

TIC (Erickson & Koppenhaver, 2007; Flewitt et al., 2014). Excetuando o facto de os 

alunos considerarem uma menor percentagem de perceção da escrita com recurso às 

TIC como uma boa forma de passar o tempo comparativamente à não utilização deste 

recurso. Esta preferência dos alunos talvez se deva à preferência por realizar outro tipo 

de atividades no computador ou no tablet (ex.: jogar). 

Relativamente às perceções de autoeficácia constatou-se que a maior parte dos 

alunos têm uma visão mais positiva da escrita com recurso às TIC para a escrita com 

menos erros ortográficos, maior facilidade em escrever as ideias, parágrafos 

corretamente e em utilizar a pontuação corretamente do que sem a utilização das TIC. 

Observa-se uma menor concordância e maior índice de resposta dos alunos que 

consideram que as TIC dificultam o processo de organização das ideias durante a 

composição do texto, quando comparado sem a utilização destas ferramentas. 

Com maior índice de resposta, os alunos concordam totalmente que a escrita 

com recurso às TIC evita distrações, facilita o tempo de início da escrita, aumentando o 

controlo e reduzindo a frustração no processo de escrita. Ainda que a questão da 

manutenção da atenção não seja unânime, uma vez que também é um dos itens onde 

existe uma maior percentagem de discordância total dos alunos. Por outro lado facilita a 

reflexão sobre os objetivos de escrita, a melhoria do conhecimento estratégico e ainda a 

manutenção nas tarefas de escrita, mesmo quando têm dificuldades. 
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3) Análise inferencial dos resultados obtidos sobre as perceções dos alunos quanto 

ao conhecimento, atitudes e autoeficácia na escrita, com e sem recurso às TIC. 

De seguida apresentar-se-ão os resultados da análise inferencial quanto ao 

estudo do impacto das variáveis sociodemográficas: sexo, apoio socioeconómico 

prestado à família, PE e NEE nas perceções de conhecimento, atitudes e autoeficácia 

na escrita, com e sem recurso às TIC. 

Diferenças encontradas ao nível da perceção dos alunos quanto ao conhecimento de 

escrita, atitudes e autoeficácia. 

No sentido de aprofundar a análise da perceção dos alunos quanto ao 

conhecimento, atitudes e autoeficácia na escrita procedeu-se à realização de análises 

inferenciais, através de testes t student, às médias obtidas nas diferentes perceções de 

acordo com o: (1) sexo; (2) a presença de apoio socioeconómico à família; (3) a 

presença de PE ou (4) a presença de NEE. A análise destes dados permitirá 

compreender melhor se a perceção média dos alunos com determinadas características 

ou em determinadas condições sociodemográficas difere ou não de forma significativa 

quando comparada com a ausência dessas caraterísticas. Deste modo, apresenta-se 

seguidamente os resultados obtidos. 

Perceção dos alunos sobre o conhecimento de escrita, de acordo com o sexo. 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos do sexo masculino e feminino no que 

respeita à perceção do seu conhecimento de escrita em 

produzir conteúdo. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos do sexo masculino e feminino no que 

respeita à perceção do seu conhecimento de escrita em 
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produzir conteúdo. 

Fator I: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatísticas não diferentes no que diz respeito à variância, F=3.348, 

p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(381.846)=-1.378 com 

p 0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p  entre os alunos do sexo masculino e feminino 

no que respeita à perceção do seu conhecimento de escrita em  produzir conteúdo. As 

alunas do género feminino apresentaram valores ligeiramente superiores (M=3.7647, 

DP=.62657) aos alunos do sexo masculino (M=3.6702, DP=.71917). 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos do sexo masculino e feminino no que 

respeita à perceção do seu conhecimento de escrita em 

planificar. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos do sexo masculino e feminino no que 

respeita à perceção do seu conhecimento de escrita em 

planificar. 

 

Fator II: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, 

F=.240, p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(384.970)=-.057 

com p 0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p  entre os alunos do sexo masculino e feminino 

no que respeita à perceção do seu conhecimento de escrita em planificar. As alunas 

apresentaram valores ligeiramente superiores (M=3.6543, DP=.79991) do que os alunos 
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do sexo masculino (M=3.6495, DP=.83934). 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos do sexo masculino e feminino no que 

respeita à perceção do seu conhecimento de escrita, em 

geral. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos do sexo masculino e feminino no que 

respeita à perceção do seu conhecimento de escrita, em 

geral. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatísticas não diferentes no que diz respeito à variância, F=2.930, 

p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(384)=-1.038 com 

p 0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p entre os alunos do sexo masculino e feminino 

no que respeita à perceção do seu conhecimento de escrita, em geral. As alunas 

apresentaram valores ligeiramente superiores (M=3.7322, DP=.60432) do que os alunos 

do sexo masculino (M=3.6633, DP=.69272). 

Perceção dos alunos sobre o conhecimento de escrita tendo em conta se usufruem ou 

não de apoio socioeconómico à família. 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à 

família e os que não usufruem deste apoio no que respeita 

à perceção do seu conhecimento de escrita em produzir 
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conteúdo. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à 

família e os que não usufruem deste apoio no que respeita 

à perceção do seu conhecimento de escrita em produzir 

conteúdo. 

 

Fator I: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância 

indicou que as variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à 

variância, F=1.271, p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, 

t(229.141)=-1.030 com p 0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem 

diferenças estatisticamente significativas (p  entre os alunos que usufruem de 

apoio socioeconómico à família e os que não usufruem deste apoio no que respeita à 

perceção do seu conhecimento de escrita em produzir conteúdo. Os alunos que 

usufruem de apoio socioeconómico à família apresentaram valores ligeiramente 

inferiores (M=3.6638, DP=.73484) na perceção de conhecimento de escrita em produzir 

conteúdo (M=3.7422, DP=.64542). 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à 

família e os que não usufruem deste apoio no que respeita 

à perceção do seu conhecimento de escrita em planificar. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à 

família e os que não usufruem deste apoio no que respeita 
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à perceção do seu conhecimento de escrita em planificar. 

 

Fator II: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente diferentes no que diz respeito à variância, F=9.194, 

p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(385)=-1.395 com 

p 0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p  entre os alunos que usufruem de apoio 

socioeconómico à família e os que não usufruem deste apoio no que respeita à perceção 

do seu conhecimento de escrita em planificar. Os alunos que usufruem de apoio 

socioeconómico à família apresentaram valores ligeiramente inferiores (M=3.5698, 

DP=.95145) na sua perceção do conhecimento de escrita em planificar (M=3.6928, 

DP=.74324). 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à 

família e os que não usufruem deste apoio no que respeita 

à perceção do seu conhecimento de escrita, em geral. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à 

família e os que não usufruem deste apoio no que respeita 

à perceção do seu conhecimento de escrita, em geral. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente diferentes no que diz respeito à variância, F=7.006, 

p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(384)=-1.374 com 

p 0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p  entre os alunos que usufruem de apoio 
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socioeconómico à família e os que não usufruem deste apoio no que respeita à perceção 

do seu conhecimento de escrita, em geral. Os alunos que usufruem de apoio 

socioeconómico à família apresentaram valores ligeiramente inferiores (M=3.6324, 

DP=.75437) na perceção do seu conhecimento de escrita, em geral (M=3.7289, 

DP=.59212). 

Perceção dos alunos sobre o conhecimento de escrita, de acordo a presença ou 

ausência de problemas de escrita. 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem problemas na escrita no que 

respeita à perceção do seu conhecimento de escrita em 

produzir conteúdo. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem problemas na escrita no que 

respeita à perceção do seu conhecimento de escrita em 

produzir conteúdo. 

 

Fator I: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente diferentes no que diz respeito à variância, 

F=10.521, p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(384)=-4.678 

com p 0.01, permite rejeitar a H0 e concluir que existem diferenças estatísticas 

altamente significativas (p  entre os alunos com problemas na escrita e os que 

não apresentam estes problemas no que respeita à perceção do seu conhecimento de 

escrita em produzir conteúdo. Os alunos com problemas na escrita apresentam valores 

inferiores (M=3.4066, DP=.79875) na perceção seu conhecimento de escrita em 

produzir conteúdo (M=3.7956, DP=.61839). 

Hipóteses testadas: 
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H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem problemas na escrita no que 

respeita à perceção do seu conhecimento de escrita em 

planificar. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem problemas na escrita e os que 

não apresentam estes problemas no que respeita à 

perceção do seu conhecimento de escrita em planificar. 

 

Fator II: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente diferentes no que diz respeito à variância, 

F=18.410, p 0.01. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(385)=-3.674 

com p 0.01, permite rejeitar a H0 e concluir que existem diferenças estatísticas 

altamente  significativas (p  entre os alunos com problemas na escrita e os que 

não apresentam estes problemas no que respeita à perceção do seu conhecimento de 

escrita em planificar. Os alunos com problemas de escrita evidenciam valores 

ligeiramente inferiores (M=3.3544, DP=1.00289) na perceção do seu conhecimento de 

escrita em planificar (M=3.7281, DP=.74832). 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem problemas na escrita no que 

respeita à perceção do seu conhecimento de escrita, em 

geral. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem problemas na escrita no que 

respeita à perceção do seu conhecimento de escrita, em 
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geral. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente diferentes no que diz respeito à variância, 

F=11.206, p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(384)=-4.838 

com p< 0.05, permite rejeitar a H0 e concluir que existem diferenças estatísticas 

altamente significativas (p=  entre os alunos com problemas na escrita e os que 

não apresentam estes problemas no que respeita à perceção do seu conhecimento de 

escrita, em geral. Os alunos com problemas de escrita evidenciam valores ligeiramente 

inferiores (M=3.3892, DP=.78749) na perceção do seu conhecimento de escrita, em 

geral. (M=3.7758, DP=.58755). 

Perceção dos alunos sobre o conhecimento de escrita, de acordo a presença ou 

ausência de NEE.  

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção 

do seu conhecimento de escrita em produzir conteúdo. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção 

do seu conhecimento de escrita em produzir conteúdo. 

 

Fator I: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância 

indicou que as variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à 

variância, F=.074, p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, 

t(9.489)=-.432 com p 0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem 

diferenças estatisticamente significativas (p  entre os alunos com e sem NEE no 

que respeita à perceção do seu conhecimento de escrita em produzir conteúdo. Os 
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alunos que apresentam NEE apresentaram valores inferiores (M=3.6250, DP=.67443) 

na perceção do seu conhecimento de escrita em produzir conteúdo (M=3.7184, 

DP=.67746). 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção 

do seu conhecimento de escrita em planificar. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção 

do seu conhecimento de escrita em planificar. 

 

Fator II: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, 

F=.193, p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(9.440)=-.287 

com p 0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças 

estatisticamente  significativas (p  entre os alunos com e sem NEE no que 

respeita à perceção do seu conhecimento de escrita em planificar. Os alunos que 

apresentaram NEE evidenciam valores ligeiramente inferiores (M=3.5750, DP=.85837) 

na perceção do seu conhecimento de escrita em planificar (M=3.6538, DP=.81940). 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção 

do seu conhecimento de escrita, em geral. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção 

do seu conhecimento de escrita, em geral. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 
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que as variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, 

F=.144, p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(9.415)=-.404 

com p 0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p 0.05  entre os alunos com e sem NEE no que respeita 

à perceção do seu conhecimento de escrita, em geral. Os alunos que apresentaram NEE 

evidenciam valores ligeiramente inferiores (M=3.6083, DP=.70278) na perceção do seu 

conhecimento de escrita, em geral (M=3.6990, DP=.65089). 

Perceção dos alunos sobre as atitudes de escrita, de acordo com o sexo.  

 Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos do sexo masculino e feminino no que 

respeita à perceção às suas atitudes de escrita. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos do sexo masculino e feminino no que 

respeita à perceção às suas atitudes de escrita. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente diferentes no que diz respeito à variância, F=9.112, 

p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(384)=- 3.838 com 

p 0.05, permite rejeitar a H0 e concluir que existem diferenças estatisticamente 

altamente significativas (p  entre os alunos do sexo masculino e feminino no que 

respeita à perceção às suas atitudes de escrita. As alunas têm perceções das atitudes de 

escrita mais positivas (M=4.2130, DP=.89282) do que as dos alunos do sexo masculino 

(M=3.8275, DP=1.06658). 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

267 
  

Perceção dos alunos sobre as atitudes de escrita, de acordo com a presença ou 

ausência de apoio socioeconómico à família. 

 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à 

família e os que não usufruem deste apoio no que respeita 

à perceção das suas atitudes de escrita. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à 

família e os que não usufruem deste apoio no que respeita 

à perceção das suas atitudes de escrita. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, 

F=3.9238, p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(252.340)=- 

1.248 com p 0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p≥  entre os alunos que usufruem de apoio 

socioeconómico à família e os que não usufruem deste apoio no que respeita à perceção 

das suas atitudes de escrita. Os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à família 

apresentaram valores muito inferiores (M=3.9238, DP=1.01508) aos dos alunos sem 

esse apoio (M=4.0597, DP=.99680). 

Perceção dos alunos sobre as atitudes de escrita, de acordo com a presença ou 

ausência de problemas de escrita. 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 
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entre os alunos com e sem problemas na escrita no que 

respeita à perceção das suas atitudes de escrita. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem problemas na escrita no que 

respeita à perceção das suas atitudes de escrita. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente diferentes no que diz respeito à variância, 

F=3.9238, p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(252.340)=- 

1.248 com p 0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p  entre os alunos com e sem problemas na 

escrita no que respeita à perceção das suas atitudes de escrita. Os alunos que 

apresentaram problemas de escrita revelam atitudes mais negativas (M=3.7869, 

DP=1.10713) que os alunos não identificados como tendo problemas de escrita 

(M=4.0727, DP=.96862). 

Perceção dos alunos sobre as atitudes de escrita, de acordo com a presença ou 

ausência de NEE. 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção 

das suas atitudes de escrita. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção 

das suas atitudes de escrita. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, 

F=3.814, p> 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(10.367)=2.677 
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com p 0.05, permite rejeitar a H0 e concluir que existem diferenças estatisticamente 

significativas (p=  entre os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção das 

suas atitudes de escrita. Os alunos que apresentaram NEE revelam valores superiores na 

perceção das atitudes (M=4.5333, DP=.60757) aos dos alunos não identificados como 

tendo NEE (M=4.0004, DP=1.00896). 

Perceção dos alunos sobre a autoeficácia na escrita, de acordo com o sexo. 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos do sexo masculino e feminino no que 

respeita à perceção da sua eficácia na escrita quanto à 

ideação. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos do sexo masculino e feminino no que 

respeita à perceção da sua eficácia na escrita quanto à 

ideação. 

 

Fator I: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, 

F=,539, p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(384,999)=-

1.534 com p 0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p≥  entre os alunos do sexo masculino e feminino 

no que respeita à perceção da sua eficácia na escrita quanto à ideação. As alunas 

apresentaram valores ligeiramente superiores (M=2.7968, DP=.90097) aos dos alunos 

do sexo masculino (M=2.6523, DP=.95245). 

Hipóteses testadas: 
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H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos do sexo masculino e feminino no que 

respeita à perceção da sua eficácia na escrita quanto às 

convenções. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos do sexo masculino e feminino no que 

respeita à perceção da sua eficácia na escrita quanto às 

convenções. 

 

Fator II: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, 

F=3.782, p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(383,460)=-

.735 com p 0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p  entre os alunos do sexo masculino e feminino 

no que respeita à perceção da sua eficácia na escrita quanto às convenções. As alunas 

apresentaram valores ligeiramente superiores (M=2.5798, DP=.79424) aos dos alunos 

do sexo masculino (M=2.5166, DP=.89605).  

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos do sexo masculino e feminino no que 

respeita à perceção da sua eficácia na escrita quanto à 

autorregulação. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos do sexo masculino e feminino no que 

respeita à perceção da sua eficácia na escrita quanto à 

autorregulação. 
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Fator III: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância 

indicou que as variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à 

variância, F=.580, p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, 

t(384,775)=-.391com p 0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem 

diferenças estatisticamente significativas (p  entre rapazes e raparigas 

relativamente à perceção de autoeficácia na escrita, quanto à autorregulação. As alunas 

apresentaram valores ligeiramente superiores (M=2.4956, DP=.90608) aos dos alunos 

do sexo masculino (M=2.4590, DP=.93631). 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos do sexo masculino e feminino no que 

respeita à perceção da sua eficácia na escrita, em geral. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos do sexo masculino e feminino no que 

respeita à perceção da sua eficácia na escrita, em geral. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente diferentes no que diz respeito à variância, F=9.112, 

p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(384)= -3,838 com 

p 0.05, permite rejeitar a H0 e concluir que existem diferenças estatística altamente 

significativas (p  entre os alunos do sexo masculino e feminino no que respeita à 

perceção da sua eficácia na escrita, em geral. As alunas apresentaram valores 

ligeiramente superiores (M=4.2130, DP=.89282) aos dos alunos do sexo masculino 

(M=3.8275, DP=1.06658). 

Perceção dos alunos sobre a autoeficácia na escrita, de acordo a presença ou ausência 

de apoio socioeconómico à família. 

Hipóteses testadas: 
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H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à 

família e os que não usufruem deste apoio no que respeita 

à perceção da sua eficácia na escrita, quanto à ideação. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à 

família e os que não usufruem deste apoio no que respeita 

à perceção da sua eficácia na escrita, quanto à ideação. 

 

Fator I: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente diferentes no que diz respeito à variância, F=4.935, 

p< 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(385)=-1.441 com 

p 0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p  entre os alunos que usufruem de apoio 

socioeconómico à família e os que não usufruem deste apoio no que respeita à perceção 

da sua eficácia na escrita, quanto à ideação. Os alunos que beneficiam de apoio 

socioeconómico à família apresentaram valores ligeiramente inferiores (M=2.6264, 

DP=1.01501) do que os alunos sem apoio socioeconómico (M=2.7705, DP=.88167). 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à 

família e os que não usufruem deste apoio no que respeita 

à perceção da sua eficácia na escrita, quanto às 

convenções. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à 
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família e os que não usufruem deste apoio no que respeita 

à perceção da sua eficácia na escrita, quanto às 

convenções. 

 

Fator II: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, 

F=.190, p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(247.085)=-

1.231 com p 0.05, permite manter a H0 e concluir que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p  entre os alunos que usufruem de apoio 

socioeconómico à família e os que não usufruem deste apoio no que respeita à perceção 

da sua eficácia na escrita, quanto às convenções. Os alunos que beneficiam de apoio 

socioeconómico à família apresentaram valores ligeiramente inferiores (M=2.4713, 

DP=.86991) do que os alunos sem apoio socioeconómico (M=2.5853, DP=.83537). 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à 

família e os que não usufruem deste apoio no que respeita 

à perceção da sua eficácia na escrita, quanto à 

autorregulação. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à 

família e os que não usufruem deste apoio no que respeita 

à perceção da sua eficácia na escrita, quanto à 

autorregulação. 

 

Fator III: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância 

indicou que as variáveis são estatisticamente diferentes no que diz respeito à variância, 

F=6.855, p 0.01. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(385)=-1.270 



Apresentação e Discussão de Resultados 

274 
 

com p 0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p  entre os alunos que usufruem de apoio 

socioeconómico à família e os que não usufruem deste apoio no que respeita à perceção 

da sua eficácia na escrita, quanto à autorregulação. Os alunos que beneficiam de apoio 

socioeconómico à família apresentaram valores ligeiramente inferiores (M=2.3928, 

DP=1.00925) aos dos alunos sem apoio socioeconómico (M=2.5187, DP=.87217). 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à 

família e os que não usufruem deste apoio no que respeita 

à perceção da sua eficácia na escrita, em geral. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à 

família e os que não usufruem deste apoio no que respeita 

à perceção da sua eficácia na escrita, em geral. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, 

F=3.401, p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(229.930)= -

1.270 com p 0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças 

estatística significativas (p  entre os alunos que usufruem de apoio 

socioeconómico à família e os que não usufruem deste apoio no que respeita à perceção 

da sua eficácia na escrita, em geral. Os alunos que beneficiam de apoio socioeconómico 

à família apresentaram valores ligeiramente inferiores (M=2.6563, DP=.94102) aos dos 

alunos sem apoio socioeconómico (M=2.7928, DP=.83124). 

Perceção dos alunos sobre a autoeficácia na escrita, de acordo com a presença ou 

ausência de problemas de escrita 

Hipóteses testadas: 
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H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem problemas na escrita no que 

respeita à perceção da sua eficácia na escrita, quanto à 

ideação. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem problemas na escrita no que 

respeita à perceção da sua eficácia na escrita, quanto à 

ideação. 

 

Fator I: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente diferentes no que diz respeito à variância, 

F=16.757, p< 0.01. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(385)=-3.907 

com p 0.00, permite rejeitar a H0 e concluir que existem diferenças estatísticas 

altamente significativas (p  entre os alunos com e sem problemas na escrita no 

que respeita à perceção da sua eficácia na escrita, quanto à ideação. Os alunos que 

apresentam problemas de escrita evidenciam valores inferiores (M=2.3646, 

DP=1.13894) aos dos alunos identificados como não tendo problemas de escrita 

(M=2.8143, DP=.84564). 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem problemas na escrita no que 

respeita à perceção da sua eficácia na escrita, quanto às 

convenções. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem problemas na escrita no que 
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respeita à perceção da sua eficácia na escrita, quanto às 

convenções. 

 

Fator II: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, 

F=2.997, p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(109.129)=-

4.124 com p≤0.01, permite rejeitar a H0 e concluir que existem diferenças 

estatisticamente significativas (p=  entre os alunos com e sem problemas na escrita 

no que respeita à perceção da sua eficácia na escrita, quanto às convenções. Os alunos 

que apresentam problemas de escrita evidenciam valores inferiores (M=2.1747, 

DP=.92396) aos dos alunos identificados como não tendo problemas de escrita 

(M=2.6429, DP=.80096). 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem problemas na escrita no que 

respeita à perceção da sua eficácia na escrita, quanto à 

autorregulação. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem problemas na escrita no que 

respeita à perceção da sua eficácia na escrita, quanto à 

autorregulação. 

 

Fator III: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância 

indicou que as variáveis são estatisticamente diferentes no que diz respeito à variância, 

F=5.654, p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(385)=-2.927 

com p 0.01, permite rejeitar a H0 e concluir que existem diferenças estatísticas 

significativas (p  entre os alunos com e sem problemas na escrita no que 
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respeita à perceção da sua eficácia na escrita, quanto à autorregulação. Os alunos que 

apresentam problemas de escrita evidenciam valores inferiores (M=2.2089, 

DP=1.02860) aos dos alunos identificados como não tendo problemas de escrita 

(M=2.5455, DP=.87971). 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem problemas na escrita no que 

respeita à perceção da sua eficácia na escrita, em geral. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem problemas na escrita no que 

respeita à perceção da sua eficácia na escrita, em geral. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente diferentes no que diz respeito à variância, F=6.133, 

p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(385)= -4.094 com 

p 0.01, permite rejeitar a H0 e concluir que existem diferença estatística altamente 

significativa (p  entre os alunos com e sem problemas na escrita no que respeita 

à perceção da sua eficácia na escrita, em geral. Os alunos que apresentam problemas de 

escrita evidenciam valores inferiores (M=2.3966, DP=.99583) aos dos alunos 

identificados como não tendo problemas de escrita (M=2.8372, DP=.81310). 

Perceção dos alunos sobre a autoeficácia na escrita, de acordo com a presença ou 

ausência de NEE. 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção 

da sua eficácia na escrita, quanto à ideação. 
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H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção 

da sua eficácia na escrita, quanto à ideação. 

 

Fator I: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, 

F=.005, p> 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(9.404)=-1.277 

com p 0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças 

estatisticamente  significativas (p  entre os alunos com e sem NEE no que 

respeita à perceção da sua eficácia na escrita, quanto à ideação. Os alunos que 

apresentam NEE evidenciam valores inferiores (M=2.3200, DP=1.01193) aos dos 

alunos identificados como não tendo NEE (M=2.7332, DP=.92621). 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção 

da sua eficácia na escrita, quanto às convenções. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção 

da sua eficácia na escrita, quanto às convenções. 

 

Fator II: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, 

F=.232, p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(9.645)=-1.156 

com p>0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p≥0.05  entre os alunos com e sem NEE no que respeita 

à perceção da sua eficácia na escrita, quanto às convenções. Os alunos que apresentam 
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NEE evidenciaram valores inferiores (M=2.2800, DP=.73756) aos dos alunos 

identificados como não tendo NEE (M=2.5544, DP=.85006). 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção 

da sua eficácia na escrita, quanto à autorregulação. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção 

da sua eficácia na escrita, quanto à autorregulação. 

 

Fator III: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância 

indicou que as variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à 

variância, F=1.151, p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, 

t(9.263)=-1.205 com p 0.05, permite não rejeitar H0 e concluir que não existem 

diferenças estatísticas significativas (p  entre os alunos com e sem NEE no que 

respeita à perceção da sua eficácia na escrita, quanto à autorregulação. Os alunos que 

apresentam NEE evidenciam valores inferiores (M=2.0167, DP=1.23090) aos dos 

alunos identificados como não tendo NEE (M=2.4889, DP=.91009). 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção 

da sua eficácia na escrita, em geral. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção 

da sua eficácia na escrita, em geral. 
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Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou 

que as variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, 

F=.076, p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(9.445)=-1.444 

com p 0.05, permite não rejeitar H0 e concluir que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p  entre os alunos com e sem NEE no que 

respeita à perceção da sua eficácia na escrita, em geral. Os alunos que apresentam NEE 

evidenciam valores inferiores (M=2.3400, DP=.90456) aos dos alunos identificados 

como não tendo NEE (M=2.7581, DP=.86826). 

 

Discussão das diferenças encontradas nas variáveis sociodemográficas nas perceções 

de conhecimento, atitudes e autoeficácia na escrita. 

De seguida apresenta-se uma breve discussão dos principais aspetos relativos à 

análise inferencial do impacto das variáveis sociodemográficas: sexo, apoio 

socioeconómico prestado à família, PE e NEE nas perceções de conhecimento, atitudes 

e autoeficácia na escrita. 

Perceções dos rapazes e raparigas relativamente ao seu conhecimento de 

escrita, atitudes e autoeficácia na escrita. 

De acordo com resultados obtidos não existem diferenças estatisticamente 

significativas (p> 0.05) entre os rapazes e as raparigas no que diz respeito à sua 

perceção quanto: 1) ao conhecimento de escrita, tanto em produzir conteúdo (Fator I) 

como em planificar (Fator II), e no conhecimento de escrita em geral; 2) à autoeficácia 

na escrita, especificamente na ideação (Fator I), nas convenções (Fator II) e na 

autorregulação (Fator III). 

Contudo, verificou-se a existência de diferenças estatisticamente altamente 

significativas (p>0.01) entre perceção dos alunos rapazes e raparigas relativamente: 1) 

às atitudes de escrita (escala geral); 2) à autoeficácia na escrita (escala geral). Sendo 

que as raparigas apresentam perceções mais positivas do que os rapazes. Assim, perante 

a ausência de estudos que examinassem a análise da relação entre fatores contextuais e a 

autoeficácia (Bruning et al., 2013), este estudo mostrou que aspetos como o sexo 
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influenciam as perceções de autoeficácia na escrita, ou seja, as raparigas apresentam 

melhores perceções de autoeficácia do que os rapazes, o que parece reforçar a ideia 

defendida por alguns autores de que o sexo influencia as atitudes face à escrita (ex.: 

Pajares & Valiante, 2001). Também relativamente às atitudes verificou-se que as 

raparigas apresentam melhores perceções do que os rapazes. 

 

Perceções dos alunos com e sem apoio socioeconómico à família no que 

respeita ao seu conhecimento de escrita, atitudes e autoeficácia na escrita. 

Os dados obtidos permitem afirmar que não existem diferenças estatisticamente 

significativas (p> 0.05) entre as perceções dos alunos com e sem apoio socioeconómico 

à família no que respeita: 1) ao conhecimento de escrita, especificamente em produzir 

conteúdo (Fator I), em planificar (Fator II) e no conhecimento de escrita, escala geral; 

2) as atitudes de escrita (escala geral); 3) a autoeficácia na escrita, especificamente a 

ideação (Fator I), as convenções (Fator II), a autorregulação (Fator III) e autoeficácia 

na escrita, escala geral. 

Pelo exposto, os resultados permitem afirmar que as perceções dos alunos 

quanto ao conhecimento de escrita, atitudes e autoeficácia não variam de forma 

significativa pela presença ou ausências de apoio socioeconómico à família, 

constituindo um aspeto positivo em que as desvantagens sociais e económicas parecem 

não comprometer as perceções dos alunos na sua escrita. 

Perceções dos alunos com e sem problemas na escrita no que respeita às 

suas perceções conhecimento, atitudes e autoeficácia na escrita. 

Pelo resultados encontrados podemos afirmar que existem diferenças 

estatisticamente significativas (p<0.05) entre alunos com e sem problemas na escrita no 

que respeita às perceções quanto: 1) ao conhecimento de escrita, especificamente em 

produzir conteúdo (Fator I), em planificar (Fator II) e no conhecimento de escrita 

(escala geral); 2) à autoeficácia na escrita, especificamente na ideação (Fator I), nas 

convenções (Fator II), na autorregulação (Fator III) e na autoeficácia na escrita (escala 

geral). 

Mas, não se verificou a existência de diferenças estatisticamente significativas 
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(p  entre perceção dos alunos relativamente às atitudes de escrita (escala geral) e 

à presença de problemas de escrita. 

Deste modo, constatou-se, tal como esperado e corroborando várias 

investigações (Graham, Gillespie, & McKeown, 2013; Graham, Harris, et al., 2015b), 

que as perceções sobre o conhecimento de escrita dos alunos com problemas na escrita 

são inferiores às dos alunos sem problemas na escrita, quer em geral como nas duas 

dimensões que constituem esta escala: planificar e produzir conteúdo. 

Observou-se que os alunos com problemas na escrita apresentaram perceções de 

autoeficácia na escrita estatisticamente mais baixas do que os seus pares, quer em geral 

como em todas as dimensões da escala (ideação, convenções e autorregulação) assim 

como era esperado corroborando o que alguns autores. 

Os resultados obtidos por Bruning et al. (2013) foram mais positivos do que os 

que encontramos, apesar de esperarmos o contrário dado que, segundo MacArthur 

(2016), a perceção de autoeficácia tende a diminuir de forma inversamente proporcional 

à idade dos alunos, ou seja, tendencialmente os alunos mais novos apresentam 

perceções de autoeficácia mais positivas do que os alunos mais velhos. 

No entanto, não se verificou uma relação entre níveis superiores de escrita (ex.: 

planificar) quanto às perceções de autoeficácia face às convenções de escrita e a 

presença de problemas na escrita, o que contraria os resultados de McCarthy, Meier e 

Rinderer (1985), que indicam que os alunos com problemas na escrita costumam 

centrar a sua atenção mais nos aspetos mecânicos da escrita. Estes resultados podem 

dever-se a perspectivas desajustadas entre a real eficácia na escrita dos alunos e a sua 

perceção, no entanto não dispomos neste momento de dados que permitam clarificar 

esta situação, pelo que os alunos com problemas na escrita foram os que apresentaram 

menor perceção de eficácia ao nível das convenções, comparativamente com os alunos 

sem problemas na escrita. 

Perceções dos alunos com e sem NEE relativamente ao seu conhecimento de 

escrita, atitudes e autoeficácia na escrita. 

Quanto à influência da presença de NEE sobre as perceções do conhecimento, 

atitudes e autoeficácia na escrita constatou-se que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p>0.05) entre as perceções dos alunos com e sem NEE 
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relativamente: 1) ao conhecimento de escrita, especificamente em produzir conteúdo 

(Fator I), em planificar (Fator II) e no conhecimento de escrita (escala geral); 2) à 

autoeficácia na escrita, especificamente a ideação (Fator I), as convenções (Fator II), a 

autorregulação (Fator III) e a à autoeficácia na escrita (escala geral). 

De observar, paralelamente a existência de diferenças estatisticamente 

significativas (p=  entre perceção dos alunos relativamente às atitudes de escrita 

(escala geral) e a presença de NEE, ou seja, que as perceções de atitudes face à escrita 

dos alunos com NEE são estatisticamente mais positivas do que os alunos sem NEE. 

Este facto talvez se deva a uma perceção irrealista das suas atitudes relativamente à 

escrita e também, em alguns casos, a possíveis dificuldades na compreensão das escalas 

respondidas, apesar do apoio do investigador (Bruning & Kauffman, in press) para 

simplificar e clarificar as informações contidas nas escalas. 

Correlação entre resultados da perceção do conhecimento, atitudes e autoeficácia e 

resultados de desempenho na escrita 

Posteriormente apresentam-se os resultados do estudo das correlações entre as 

perceções dos alunos relativamente ao conhecimento de escrita, atitudes e autoeficácia 

na escrita, com e sem recurso às TIC, e o seu desempenho na escrita. 

Deste modo, a análise das correlações entre os itens da escala E.C.E e as 

variáveis de desempenho permite afirmar, de acordo com a Tabela 51, que existem 

relações significativas fracas entre a variável estrutura com o item 1 - Eu escrevo os 

meus textos com detalhe (r=.161, p<0.05) e o item 8 - Eu penso sempre sobre o que 

tenho de fazer quando escrevo (r=.193, p<0.05). No entanto, importa referir que ambos 

os itens apresentaram relações altamente significativas com intensidade fracas com as 

variáveis qualidade (r=.247 e r=.221, respetivamente) e extensão (r=.222 e r=.169, pela 

ordem dos itens). 
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Tabela 51 - Correlação entre os Resultados dos Itens da Escala sobre o Conhecimento na Escrita e as Variáveis de Desempenho (n=351). 

 Variáveis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

D
es

em
pe

nh
o 

na
 e

sc
ri

ta
 1.Estrutura - .719** .241** .339** .161* .117 .110 .113 .124 .147 .132 -.017 .045 .193* .036 -.032 

2.Qualidade  - .187* .215** .247** .205** .160* .141 .220** .167* .224** .065 .086 .221** .100 -.008 

3. Extensão   - .371** .222** .143** .053 .144** .253** .224** .153** .095 .057 .169** .165** .004 

4. Conectores    - .024 .068 .031 .001 .057 .153* .130 .009 .074 .106 -.013 .036 

C
on

he
ci

m
en

to
 so

br
e 

a 
E

sc
ri

ta
 

Pr
od

uç
ão

 d
e 

C
on

te
úd

o 

5.Item 1     - .281** .392** .401** .367** .269** .315** .279** .287** .316** .384** .166** 

6. Item 4      - .308** .215** .331** .265** .329** .148** .154** .371** .208** .076 

7. Item 5       - .287** .333** .271** .380** .229** .123* .331** .376** .126* 

8. Item 7        - .435** .274** .330** .289** .154** .374** .380** .257** 

9. Item 9         - .306** .396** .330** .135* .406** .322** .190** 

10.Item 11          - .399** .180** .124* .484** .297** .142** 

11. Item 12           - .217** .175** .473** .329** .095 

12.Item 13            - .113* .267** .258** .269** 

Pl
an

ifi
ca

çã
o 

13.Item 6             - .238** .312** .106* 

14. Item 8              - .437** .185** 

15. Item 10               - .224** 

16.Item 15                - 

Nota:  *p < .05. **p < .01. 
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Também se verificam relações semelhantes entre a variável qualidade com o item 5 - 

A minha escrita expressa a forma como penso (r=.160, p<0.05). Paralelamente o item 12 - 

Enquanto escrevo, eu penso claramente sobre o assunto ou tema do meu texto (r=.224, 

p<0.01) apresentou uma relação fraca altamente significativa com a variável qualidade e 

significativa com a variável estrutura (r=.153, p<0.05). Por sua vez, o item 9 - Eu encontro 

facilmente boas palavras para escrever as minhas ideias estabeleceu uma relação altamente 

significativa com as variáveis qualidade (r=.220, p<0.01) e extensão, (r=.253, p<0.01), que 

neste último caso assume uma intensidade moderada. 

Observou-se, ainda, relações altamente significativas fracas do item 4- Eu estou 

atento ao que me foi pedido para fazer quando escrever com as variáveis qualidade (r=.205, 

p<0.01) e extensão (r=.143, p<0.01). Quanto ao item 11 - Eu escrevo muitas das minhas 

ideias no texto evidenciaram-se relações fracas significativas com as variáveis qualidade 

(r=.167, p<0.05) e conectores (r=.153, p<0.05) e muito significativa com a variável extensão 

(r=.224, p<0.01). 

Além disso, constataram-se relações altamente significativas fracas dos itens 10 - Eu 

faço um plano antes de escrever e sigo-o (r=.165, p<0.01) e item 7 - Eu uso muitos exemplos 

e explico o significado de algumas palavras para tornar a minha escrita clara (r=.144, 

p<0.01) com a variável extensão. 

Finalmente, verificaram-se 64 intercorrelações entre os itens da escala das 66 

possíveis ( 97%), o que confirma que os itens avaliam construtos relacionados, e 100% de 

intracorrelações entre as variáveis de desempenho (estrutura, qualidade, extensão e 

conectores). Neste caso destaca-se a relação forte entre a variável estrutura e qualidade, com 

r=.719 e p<0.01. 

Portanto, existem itens da escala sobre o conhecimento na escrita (E.C.E), relativa à 

perceção dos alunos quanto ao seu conhecimento na escrita, que estabeleceram relações 

significativas e altamente significativas com pelo menos duas ou três das variáveis de 

desempenho o que traduz a importância que determinados processos assumem para a eficácia 

da escrita pelos alunos (exemplos: itens 1, 9, 11) e pode sugerir processos sobre os quais os 

professores deverão incidir mais as suas práticas pedagógicas. 

Agora, quando se analisa a correlação da escala E.C.E, em geral, com as variáveis de 

desempenho ou das dimensões que a constituem observa-se, na Tabela 52, que a dimensão 

produzir conteúdo está estatisticamente relacionada com três variáveis: estrutura (r=.180, 
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p<0.05), qualidade (r=.291, p<0.01) e extensão (r=.331, p<0.01) e a dimensão planificar com 

a variável extensão (r=.199, p<0.05). Ainda, a escala E.C.E apresenta relações significativas 

fracas com a variável estrutura (r=.156, p<0.05) e muito significativa moderada com as 

variáveis qualidade (r=.257, p<0.01) e extensão (r=.311, p<0.01). Similarmente, como seria 

de esperar, existem intercorrelações altamente significativas e fortes nas dimensões da escala, 

quer entre si (r=.599, p<0.01), quer com a escala em geral e a produzir conteúdo (r=.938, 

p<0.01) ou a planificar (r=.840, p<0.01). Note-se a inexistência de relações entre a perceção 

do conhecimento da escrita e a utilização de conectores na escrita de textos. 

 

Tabela 52 - Correlação entre a Perceção sobre o Conhecimento de Escrita e as Variáveis de 

Desempenho (n =351). 

 
Variáveis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

D
es

em
pe

nh
o 

na
 

es
cr

ita
 

1.Estrutura - .719** .241** .339** .156* .180* .079 

2.Qualidade  - .187* .215** .257** .291** .137 

3. Extensão   - .371** .311** .331** .199** 

4. Conectores    - .096 .095 .073 

C
on

he
ci

m
en

to
 n

a 
es

cr
ita

 

5.Conhecimento     - .938** .840** 

6. Produção de Conteúdo      - .599** 

7. Planificação       - 

Nota: 

 *p < .05. **p < .01. 

Seguidamente, analisando as correlações entre a escala E.A.E, que retrata a perceção 

dos alunos face às suas atitudes de escrita com as variáveis de desempenho, Tabela 53, 

observa-se que existiram 67% de correlações significativas ou altamente significativas. 

Verificou-se que três itens da escala: item 2 (Eu gosto de escrever.), item 3 (Escrever é 

divertido.) e item 5 (Eu gosto de escrever na escola.) apresentam relações com as quatro 

variáveis de desempenho e o item 1 (Eu tenho prazer em escrever.) com três das variáveis de 

desempenho (estrutura, qualidade e extensão). Destacou-se ainda a relação do item 1 com a 

variável qualidade dada a sua relação moderada e altamente significativa (r=.277, p<0.01). 

No caso das interrelações entre itens da escala verificaram-se 100% de relações 

altamente significativas com das relações fortes (10 relações) e as restantes moderadas 
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(5 relações). Veja-se, ainda, a relação mais forte entre o item 2 e 3 (r=.798, p<0.01). 

 

Tabela 53 - Correlações entre os Resultados dos Itens da Escala sobre as Atitudes na Escrita 

e as Variáveis de Desempenho (n=351). 

 Variáveis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

D
es

em
pe

nh
o 

na
 e

sc
ri

ta
 1.Estrutura - .719** .241** .339** .167* .175* .170* .165* .048 .087 

2.Qualidade  - .187* .215** .277** .200** .188* .216** .103 .108 

3. Extensão   - .371** .146** .158** .128* .121* .074 .096 

4. Conectores    - .106 .220** .168* .203** .071 .056 

A
tit

ud
es

 n
a 

E
sc

ri
ta

 5.Item 1     - .690** .577** .591** .425** .444** 

6. Item 2      - .798** .770** .592** .486** 

7. Item 3       - .689** .505** .448** 

8. Item 5        - .605** .456** 

9. Item 6         - .526** 

10.Item 7          - 

Nota:  

*p < .05. **p < .01. 

De acordo com os resultados obtidos na Tabela 54 apurou-se que a perceção das 

atitudes apresenta relações significativas ou altamente significativas com as quatro variáveis 

de desempenho em estudo, mas a intensidade destas relações é fraca. Repare-se que a relação 

estatisticamente significativa, e de maior valor, ocorre com a variável qualidade (r=.228, 

p<0.01). 

 

Tabela 54 - Correlação entre a Perceção das Atitudes de Escrita e as Variáveis de 

Desempenho (n=351). 

Variáveis 1. 2. 3. 4. 5. 

1.Estrutura - .719** .241** .339** .171* 

2.Qualidade  - .187* .215** .228** 

3. Extensão   - .371** .181* 

4. Conectores    - .175* 

5.Atitudes     - 

Nota:  

*p < .05. **p < .01.  
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No sentido de analisar eventuais relações entre a perceção que os alunos têm sobre a 

sua autoeficácia na escrita, através da escala E.P.A.E, e as variáveis de desempenho em 

estudo procedeu-se à realização de correlações e averiguou-se que o item 10 (Eu consigo ter 

muitas ideias originais.), o item 11 (Eu sei como organizar as minhas ideias no texto.) e o 

item 12 (Eu consigo escrever pelo menos durante 35 minutos.) apresentam relações com todas 

as variáveis de desempenho, que variam quanto à sua significância estatística e intensidade 

das relações entre significativo e muito significativo, bem como intensidade fraca ou 

moderada, presentes na Tabela 55. 

Paralelamente o item 1 (Eu consigo escrever sem erros) e o item 16 (Eu consigo 

pensar nos objetivos da minha escrita antes de começar a escrever.) apresentaram relações 

com três das quatro variáveis de desempenho. No caso do item 1 a relação com a variável 

qualidade é altamente significativa e moderada (r=.265, p<0.01)., enquanto a relação com as 

variáveis estrutura (r=.181, p<0.05) e “extensão” (r=.106, p<0.05) são significativas e fracas. 

Já o item 16 apresenta também relações significativas fracas com as mesmas variáveis de 

desempenho que o item 1. 

O item 7 (Eu consigo ter muitas ideais para a minha escrita.), o item 9 (Eu consigo 

utilizar muitas palavras para descrever as minhas ideias.), o item 2 (Eu consigo escrever 

frases completas.) e o item 5 (Eu consigo começar a escrever o meu parágrafo corretamente.) 

estabelecem relações com as duas das variáveis de desempenho: qualidade e extensão. No 

primeiro caso com as duas relações moderadas e altamente significativas, r=.250 e r=.283 

(ambos com p<0.01). No segundo e terceiro caso verifica-se relações significativas fracas dos 

itens com a variável qualidade (r=.185 e r=.155 respetivamente) e relações altamente 

significativas com a variável extensão (pela mesma ordem r=.215 e r=.195). No quarto caso a 

relação inverte-se com uma relação altamente significativa com a qualidade (r=.196) e 

significativa com a extensão (r=.132). 

Também se verificou uma relação entre a variável extensão e os itens: item 8 - Eu 

consigo facilmente escrever as minhas ideias (r=.185, p<0.01), item 13 - Eu consigo evitar 

distrações enquanto escrevo (r=.181, p<0.01) e item 14 - Eu consigo começar rapidamente a 

escrever (r=.182, p<0.01). Por fim, o item 4 - Eu consigo escrever as frases com uma 

gramática correta apresenta uma relação altamente significativa e fraca com a variável 

qualidade (r=.241, p<0.01). 

Além disso é possível verificar que as intercorrelações dos itens da escala são 100% 
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altamente significativas e que a intensidade varia entre moderada e forte, com 81% de 

relações moderadas e 19% fortes. Os itens com maior correlação foram o item 11 e o item 10 

(r=.605, p<0.01). 

Mais, quando a análise incidiu sobre as intercorrelações entre dimensões da escala 

E.P.A.E constatou-se que a dimensão autorregulação é aquela que apresenta relações mais 

significativas com as variáveis de desempenho na escrita, dado que estabelece relações 

altamente significativas com três das quatro medidas de desempenho (qualidade, extensão e 

conectores) e em que a relação com a extensão apresenta uma intensidade moderada (r=.292, 

p<0.01). Também evidencia uma relação significativa fraca com a variável estrutura (r=.164, 

p<0.05). 

Por sua vez, a dimensão ideação é aquela que representa uma maior relação de 

intensidade [moderada] com as variáveis qualidade (r=.268, p<0.01) e extensão (r=.383, 

p<0.01). Observando-se, ainda, relações significativas fracas com as restantes variáveis de 

desempenho: estrutura (r=.173, p<0.05) e conectores (r=.180, p<0.05). 

Por fim, a dimensão convenções apresentou relação com três medidas de 

desempenho, nomeadamente uma relação significativa fraca com a estrutura (r=.180, 

p<0.05), uma relação muito significativa fraca com a variável extensão (r=.213, p<0.01) e 

uma relação muito significativa moderada com a variável qualidade (r=.323, p<0.01). Não se 

tendo verificado relações significativas com a variável conectores. 

Note-se, por fim, que todas as intercorrelações entre itens da escala E.P.A.E 

apresentaram relações muito significativas e fortes entre si. 

Em suma, e de acordo com a Tabela 55, analisando as intracorrelações das medidas 

de desempenho e da perceção de autoeficácia, em geral, atestou-se relações fracas com as 

variáveis estrutura (r=.194, p<0.05) e conectores (r=.182, p<0.05), assim como relações 

moderadas com as variáveis qualidade (r=.292, p<0.01) e extensão (r=.360, p<0.01). Logo, a 

perceção que os alunos têm sobre a eficácia da sua escrita está relacionada com o seu 

desempenho, especialmente com a extensão do texto por estes produzidos e pela qualidade do 

mesmo, o que reitera a necessidade de fomentar a melhoria das perceções de eficácia dos 

alunos. 
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Tabela 55 - Correlações entre Resultados dos Itens da Escala sobre a Autoeficácia na Escrita e as Variáveis de Desempenho (n=351). 

 

 Variáveis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

D
es

em
pe

nh
o 

na
 e

sc
ri

ta
 

1.Estrutura - .719** .241** .339** .105 .092 .112 .187* .165* .181* .094 .167* .105 .077 .190* .046 .144 .153* 

2.Qualidade  - .187* .215** .250** .113 .185* .265** .212** .265** .155* .264** .241** .196** .186* .090 .170* .174* 

3. Extensão   - .371** .283** .147** .215** .246** .225** .106* .195** .033 .086 .132* .176** .181** .182** .135* 

4. Conectores    - .146 .110 .099 .156* .178* -.007 .087 .067 -.022 .109 .295** .135 .124 .105 

A
ut

oe
fic

ác
ia

 n
a 

E
sc

ri
ta

 

Id
ea

çã
o 

5.Item 7     - .557** .500** .530** .513** .284** .503** .401** .373** .357** .362** .366** .372** .491** 

6. Item 8      - .484** .544** .502** .357** .469** .435** .413** .419** .371** .447** .473** .503** 

7. Item 9       - .520** .584** .350** .434** .445** .405** .367** .401** .366** .448** .461** 

8. Item 10        - .605** .369** .476** .428** .438** .505** .388** .422** .489** .533** 

9. Item 11         - .346** .466** .471** .447** .485** .450** .506** .482** .548** 

C
on

ve
nç

õe
s 

10.Item 1          - .410** .452** .439** .348** .286** .314** .331** .326** 

11. Item 2           - .434** .387** .428** .383** .418** .345** .410** 

12. Item 3            - .521** .401** .318** .386** .378** .489** 

13.Item 4             - .347** .312** .385** .349** .395** 

14.Item 5              - .393** .372** .377** .412** 

A
ut

or
re

gu
la

çã
o 

15.Item 12               - .413** .430** .473** 

16.Item 13                - .421** .465** 

17.Item 14                 - .522** 

18.Item 16                  - 

Nota:  

*p < .05. **p < .01.
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Tabela 56 - Correlação entre a Perceção de Autoeficácia e as Variáveis de 

Desempenho (n=351). 

 
 Variáveis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

D
es

em
pe

nh
o 

na
 e

sc
ri

ta
 1.Estrutura - .719** .241** .339** .194* .173* .180* .164* 

2.Qualidade  - .187* .215** .292** .268** .323** .201** 

3. Extensão   - .371** .360** .383** .213** .340** 

4. Conectores    - .182* .180* .068 .215** 

A
ut

oe
fic

ác
ia

 n
a 

es
cr

ita
 5.Autoeficácia     - .909** .836** .896** 

6. Ideação      - .684** .724** 

7. Convenções       - .588** 

8. Autorregulação        - 

Nota:  

*p < .05. **p < .01. 

 

Além do mais, de modo confirmar se as evidências teóricas de que aspetos 

como a motivação ou o conhecimento do processo de escrita se reflectem no contexto 

de implementação do estudo, procurou-se verificar as relações estabelecidas entre as 

variáveis de desempenho e as perceções dos alunos quanto ao seu conhecimento, 

atitudes e autoeficácia de escrita. 

Tabela 57 - Correlação entre as Medidas de Desempenho e as Perceções do 

Conhecimento, Atitudes e Autoeficácia na Escrita (n =174). 

 
Variáveis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

D
es

em
pe

n
ho

 n
a 

es
cr

ita
 1. Estrutura - .719** .241** .339** .156* .170* .194* 

2. Qualidade  - .187* .215** .257** .228** .292** 
3. Extensão   - .371** .311** .182* .360** 

Pe
rc

eç
õe

s n
a 

es
cr

ita
 

4. Conectores    - .096 .174* .182* 

5. Conhecimento     - .504** .616** 

6. Atitudes      - .397** 
7. Autoeficácia        - 

Nota:  

*p < .05. **p < .01.  
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Como resultado, visível na Tabela 57, a perceção do conhecimento do processo 

de escrita apresentou relações significativas ou altamente significativas com três das 

quatro medidas de desempenho: estrutura (r=.156, p<0.05), qualidade (r=.257, p<0.01) 

e extensão (r=.311, p<0.01), duas das quais com intensidade moderada. Relativamente à 

perceção das atitudes de escrita observou-se relações fracas significativas (p<0.05) com 

as variáveis: estrutura (r=.170), extensão (r=.182) e conectores (r=.174) e muito 

significativas (p<0.01) com a variável qualidade (r=.228). Quanto à perceção de 

autoeficácia na escrita constatou-se relações significativas fracas com as variáveis 

estrutura (r=.194, p<0.05) e conectores (r=.182, p<0.05), assim como relações muito 

significativas moderadas com as variáveis qualidade (r=.292, p<0.01) e extensão 

(r=.360, p<0.01). Por fim, destaca-se que as perceções apresentam relações estatísticas 

altamente significativas moderadas (entre as atitudes e a autoeficácia com r=.397, 

p<0.01) ou fortes (entre o conhecimento de escrita e a autoeficácia com r=.616, p<0.01 

e entre o conhecimento do escrita e as atitudes com r=.504, p<0.01). 

Pelo exposto, verifica-se que a perceção de autoeficácia é aquela que mais se 

relaciona com os resultados das medidas de desempenho, seguido do conhecimento do 

processo de escrita. Assim sendo torna-se revelante a abordagem destes aspetos nas 

práticas de escrita em sala de aula. 

Discussão da correlação entre resultados da perceção do conhecimento, atitudes e 

autoeficácia e resultados de desempenho na escrita 

 Apresenta-se, posteriormente, uma breve discussão relativamente às correlações 

observadas entre as perceções dos alunos relativamente ao conhecimento, atitudes e 

autoeficácia na escrita e o seu desempenho na escrita (estrutura, qualidade, extensão e 

número de conectores). 

Correlações entre as perceções dos alunos relativamente ao conhecimento, 

atitudes e autoeficácia na escrita e o seu desempenho na escrita (estrutura, 

qualidade, extensão e número de conectores)  

Constatou-se a existência de correlações significativas entre as perceções sobre 

o conhecimento da escrita e a estrutura do texto, assim como correlações muito 

significativas entre estas perceções e a qualidade ou extensão do texto. Por sua vez não 

se verificaram correlações entre a perceção do conhecimento de escrita e o número de 
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conectores utilizados. Assim verificou-se relação entre o conhecimento de escrita e 

algumas das variáveis de desempenho (estrutura, qualidade e extensão), quer em geral, 

quer com alguns itens específicos. Também, entre as dimensões da escala sobre o 

conhecimento de escrita as correlações são significativas e fortes como seria de esperar.  

Portanto, os resultados transcritos para a prática reforçam que o professor deve 

procurar estimular nos alunos uma perceção positiva quanto à produção de uma escrita 

detalhada, onde os alunos consigam facilmente encontrar boas palavras para traduzir 

as suas ideias e que tenham muitas ideias para o texto, ou seja, o trabalho no sentido de 

produzir conteúdos de escrita cuidados e ricos em ideias e no vocabulário dado que 

parece existir uma relação entre estas variáveis e o desempenho na escrita dos alunos. 

Pelo exposto observou-se neste estudo que a perceção do conhecimento sobre a 

escrita influenciam as medidas de desempenho, o que apresenta resultados opostos de 

Saddler e Graham (2007) e suportado pelo modelo revisto de Hayes (1996b), o modelo 

de Bereiter e Scardamalia (1987) e Hayes e Flower (1980) onde o conhecimento de 

escrita assume um papel importante em todo o processo de escrita. Tal como esperado, 

o conhecimento de escrita apresenta diferenças estatisticamente significativas na 

extensão do texto. Contudo, contraria os resultados obtido por Graham et al. (não 

publicado). 

Paralelamente averiguou-se a existência de relações significativas ou altamente 

significativas das atitudes de escrita com as quatro variáveis de desempenho (ex.: 

estrutura, qualidade, extensão e número de conectores utilizados), ainda que as 

correlações apresentem uma intensidade fraca. De referir que as perceções quanto a 

gostar de escrever apresentaram relações significativas com a estrutura do texto e 

altamente significativas com a qualidade, extensão e número de conectores 

argumentativos utilizados, o que reforça o papel das atitudes na escrita, defendido por 

Barbeiro (2012) e Graham, Berninger e Fan (2007) e da motivação na escrita de texto 

defendida por vários autores (Graham & Harris, 2013; Hayes, 1996b; Hidi & Boscolo, 

2006; MacArthur et al., 2016; Zimmerman, 2000). 

Pelo exposto os resultados obtidos corroboram os resultados de Graham et al. 

(não publicado)  onde a motivação influenciou a qualidade da escrita dos textos 

narrativos e a extensão do mesmo coincidem com o esperado, ou seja verifica-se uma 

relação entre o desempenho na escrita e a motivação (Bruning & Horn, 2000; Harris & 

Graham, 2013; Hidi & Boscolo, 2006; Pajares & Valiante, 2006; Troia et al., 2012). 

Ainda se observou correlações significativas entre a perceção de autoeficácia 
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na escrita e o desempenho ao nível da estrutura e do número de conectores e 

correlações altamente significativas com a qualidade e extensão do texto produzido.  

Também se verificou neste estudo a existência de uma correlação mais forte 

entre as perceções de confiança relativamente à autoeficácia na ideação e na 

autorregulação (ex.: competências cognitivas e metacognitivas) do que às convenções 

de escrita, assim como relações positivas significativas entre dimensões da escala sobre 

a autoeficácia na escrita, o que corroboram com os resultados de Bruning et al. (2013). 

Verificou-se, ainda, correlações positivas muito significativas entre as atitudes e 

autoeficácia (r=397) e com o conhecimento de escrita (r=616). Assim, torna-se 

revelante considerar as perceções de autoeficácia dos alunos na intervenção pedagógica 

dado que se revelaram relacionadas com o desempenho dos alunos. Tal corrobora o que 

defenderam alguns autores (Bandura, 1997; MacArthur et al., 2016), especialmente ao 

nível da ideação (Schraw, 2006) ou da autorregulação (Zimmerman & Kitsantas, 2007) 

e também, ainda que de forma menos intensa, as convenções (Hayes & Flower, 1980). 
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Diferenças encontradas ao nível da perceção dos alunos quanto ao conhecimento, atitudes 

e autoeficácia de escrita com recurso às TIC 

Um dos objetivos deste estudo é descrever e comparar as perceções dos alunos 

relativamente ao conhecimento, atitudes e autoeficácia na escrita, com e sem recurso às TIC, 

de alunos que frequentavam o 4.º ano de escolaridade, em escolas públicas do ensino regular 

do concelho de Braga. Assim, procurou-se, verificar se variáveis individuais ou 

socioeconómicas provocam variações ao nível as perceções dos alunos relativamente ao seu 

conhecimento de escrita com recurso às TIC, às suas atitudes de escrita quando utilizam as 

TIC e ainda a sua perceção de autoeficácia na escrita com recurso às TIC. Pelo exposto, 

apresenta-se posteriormente os resultados do teste t student, que comparou as às médias 

obtidas nas diferentes perceções de acordo com o: (1) sexo; (2) a presença de apoio 

socioeconómico à família; (3) a presença de PE ou (4) a presença de NEE. 

Perceção dos alunos sobre o conhecimento de escrita com recurso às TIC, de acordo com o 

sexo. 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas entre 

os alunos do sexo masculino e feminino no que respeita à 

perceção do conhecimento de escrita com recurso às TIC. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

alunos do sexo masculino e feminino no que respeita à perceção 

do conhecimento de escrita com recurso às TIC. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou que as 

variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, F=6.322, 

p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(168)= -1,340 com p 0.05, 

permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças estatisticamente significativas 
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(p  entre perceção dos rapazes e das raparigas relativamente ao conhecimento de 

escrita com recurso às TIC. As alunas apresentaram valores ligeiramente superiores 

(M=3.8744, DP=.62942) aos dos alunos do sexo masculino (M=3.7126, DP=.89816). 

Perceção dos alunos sobre conhecimento de escrita com recurso às TIC, de acordo a 

presença ou ausência de apoio socioeconómico à família.  

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas entre 

os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à família e os 

que não usufruem deste apoio no que respeita à perceção do 

conhecimento de escrita com recurso às TIC. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

alunos que usufruem de apoio socioeconómico à família e os 

que não usufruem deste apoio no que respeita à perceção do 

conhecimento de escrita com recurso às TIC. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou que as 

variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, F=6.883, 

p 0.01. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(168)= -1.564 com p 0.05, 

permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças estatisticamente significativas 

(p  entre perceção daqueles que recebem apoio socioeconómico à família e aqueles 

que não recebem este apoio relativamente ao conhecimento de escrita com recurso às TIC. Os 

alunos que beneficiam de apoio socioeconómico apresentaram valores ligeiramente inferiores 

relativamente ao conhecimento de escrita com recursos às TIC (M=3.6638, DP=.94993) aos 

dos alunos sem apoio socioeconómico (M=3.8590, DP=.67023). 
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Perceção dos alunos sobre conhecimento de escrita com recurso às TIC, de acordo a 

presença ou ausência de problemas de escrita. 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas entre 

os alunos com e sem problemas na escrita no que respeita à 

perceção do seu conhecimento de escrita com recurso às TIC. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

alunos com e sem problemas na escrita no que respeita à 

perceção do seu conhecimento de escrita com recurso às TIC. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou que as 

variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, F=3.064, p>0.05. 

O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(35.630)=-1.346 com p 0.05, permite 

não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças estatisticamente significativas 

(p  entre os alunos com e sem problemas na escrita no que respeita à perceção do seu 

conhecimento de escrita com recurso às TIC. Os alunos que apresentam problemas de escrita 

evidenciam valores inferiores (M=3.5718, DP=1.01321) aos dos alunos identificados como 

não tendo problemas de escrita (M=3.8341, DP=.72538). 

Perceção dos alunos sobre o conhecimento de escrita com recurso às TIC, de acordo a 

presença ou ausência de NEE.  

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas entre 

os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção do seu 

conhecimento de escrita com recurso às TIC. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

alunos com e sem NEE no que respeita à perceção do seu 

conhecimento de escrita com recurso às TIC. 
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Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou que as 

variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, F=.327, p>0.05. 

O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(3.275)=-1.395 com p 0.05, permite 

não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças estatisticamente significativas 

(p  entre os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção do seu conhecimento de 

escrita com recurso às TIC. Os alunos que apresentam NEE evidenciam valores muito 

inferiores (M=3.3846, DP=.57906) aos dos alunos identificados como não tendo NEE 

(M=3.7975, DP=.78985). 

Perceção dos alunos sobre as atitudes de escrita com recurso às TIC, de acordo com o sexo. 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas entre 

os alunos do sexo masculino e feminino no que respeita à 

perceção das suas atitudes de escrita com recurso às TIC. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

alunos do sexo masculino e feminino no que respeita à perceção 

das suas atitudes de escrita com recurso às TIC. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou que as 

variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, F=18.635, 

p 0.01. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(166)= -4,156com p< 0.01, 

permite rejeita a H0 e concluir que existem diferenças estatísticas altamente significativas 

(p  entre os alunos do sexo masculino e feminino no que respeita à perceção das suas 

atitudes de escrita com recurso às TIC. As alunas apresentaram valores muito superiores 

(M=4.4705, DP=.58578) aos dos alunos do sexo masculino (M=3.8914, DP=1.10842). 
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Perceção dos alunos sobre as atitudes de escrita com recurso às TIC, de acordo a presença 

ou ausência de apoio socioeconómico à família. 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas entre 

os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à família e os 

que não usufruem deste apoio no que respeita à perceção das 

suas atitudes de escrita com recurso às TIC. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

alunos que usufruem de apoio socioeconómico à família e os 

que não usufruem deste apoio no que respeita à perceção das 

suas atitudes de escrita com recurso às TIC. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou que as 

variáveis são estatisticamente diferentes no que diz respeito à variância, F=3.874, p 0.05. O 

resultado do Teste-t para amostras independentes, t(97.187)=-1.490 com p> 0.05, permite não  

rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças estatisticamente significativas (p≥  

entre os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à família e os que não usufruem deste 

apoio no que respeita à perceção das suas atitudes de escrita com recurso às TIC. Os alunos 

que beneficiam de apoio socioeconómico apresentaram valores ligeiramente inferiores 

relativamente às atitudes de escrita com recursos às TIC (M=4.0082, DP=1.11987) do que os 

alunos sem apoio socioeconómico (M=4.2523, DP=.82046). 

Perceção dos alunos sobre as atitudes de escrita com recurso às TIC, de acordo a presença 

ou ausência de problemas de escrita. 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas entre 

os alunos com e sem problemas na escrita no que respeita à 

perceção das suas atitudes de escrita com recurso às TIC. 
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H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

alunos com e sem problemas na escrita no que respeita à 

perceção das suas atitudes de escrita com recurso às TIC. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou que as 

variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, F=2.023, 

p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(97.187)=-1.490 com p> 0.05, 

permite não rejeitar a H0 e concluir que existem não diferenças estatisticamente significativas 

(p≥  entre os alunos com e sem problemas na escrita no que respeita à perceção das suas 

atitudes de escrita com recurso às TIC. Os alunos que apresentam problemas de escrita 

revelam valores inferiores relativamente às atitudes de escrita com recursos às TIC 

(M=3.9762, DP=1.20844) do que os alunos não identificados como tendo problemas de 

escrita (M=4.2523, DP=.82046). 

Perceção dos alunos sobre as atitudes de escrita com recurso às TIC, de acordo a presença 

ou ausência de NEE. 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas entre 

os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção das suas 

atitudes de escrita com recurso às TIC. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

alunos com e sem NEE no que respeita à perceção das suas 

atitudes de escrita com recurso às TIC. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou que as 

variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, F=.007, p 0.05. 

O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(5.337)=-.201 com p> 0.05, permite não 
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rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças estatisticamente significativas (p≥  

com recurso às TIC. Os alunos que apresentam NEE revelam valores inferiores relativamente 

às atitudes de escrita com recursos às TIC (M=4.0833, DP=.99861) do que os alunos não 

identificados como tendo NEE (M=4.1667, DP=.94537). 

Perceção dos alunos sobre a autoeficácia de escrita com recurso às TIC, de acordo com o 

sexo. 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas entre 

os alunos do sexo masculino e feminino no que respeita à 

perceção da sua eficácia na escrita com recurso às TIC.  

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

alunos do sexo masculino e feminino no que respeita à perceção 

da sua eficácia na escrita com recurso às TIC. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou que as 

variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, F=1.737, 

p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(176.291)=-1.150 com 

p 0.05, permite não rejeitar a H0 e concluir não que existem diferenças estatisticamente 

significativas (p  entre os alunos do sexo masculino e feminino no que respeita à 

perceção da sua eficácia na escrita com recurso às TIC. As alunas apresentaram valores 

ligeiramente superiores (M=2.82172, DP=.71923) aos dos alunos do sexo masculino 

(M=2.6842, DP=.89015). 

Perceção dos alunos sobre a autoeficácia de escrita com recurso às TIC, de acordo com a 

presença ou ausência de apoio socioeconómico. 

Hipóteses testadas: 
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H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas entre 

os alunos que usufruem de apoio socioeconómico à família e os 

que não usufruem deste apoio no que respeita à perceção da sua 

eficácia na escrita com recurso às TIC. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

alunos que usufruem de apoio socioeconómico à família e os 

que não usufruem deste apoio no que respeita à perceção da sua 

eficácia na escrita com recurso às TIC. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou que as 

variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, F=1.034, 

p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(124.31)=-.738 com p 0.05, 

permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças estatisticamente significativas 

(p  entre perceção dos alunos relativamente à autoeficácia na escrita com recurso às 

TIC e o apoio socioeconómico da família. Os alunos que beneficiam de apoio 

socioeconómico apresentaram valores ligeiramente inferiores relativamente à autoeficácia na 

escrita com recursos às TIC (M=2.6911, DP=.90456) do que os alunos sem apoio 

socioeconómico (M=2.7871, DP=.75309). 

Perceção dos alunos sobre a autoeficácia na escrita com recurso às TIC, de acordo com a 

presença ou ausência de problemas de escrita. 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas entre 

os alunos com e sem problemas na escrita no que respeita à 

perceção da sua eficácia na escrita com recurso às TIC. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

alunos com e sem problemas na escrita no que respeita à 

perceção da sua eficácia na escrita com recurso às TIC. 
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Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou que as 

variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, F=1.621, 

p 0.05. O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(43.975)=-2.206 com p 0.05, 

permite rejeitar a H0 e concluir que existem diferenças estatisticamente significativas 

(p  entre os alunos com e sem problemas de escrita relativamente à perceção de 

autoeficácia na escrita com recurso às TIC. Os alunos que apresentam problemas de escrita 

evidenciam valores inferiores relativamente à autoeficácia na escrita com recursos às TIC 

(M=2.4430, DP=.92937) do que os alunos identificados sem problemas de escrita (M=2.8214, 

DP=.76972). 

Perceção dos alunos sobre a autoeficácia na escrita com recurso às TIC, de acordo com a 

presença ou ausência de NEE. 

Hipóteses testadas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas entre 

os alunos com e sem NEE no que respeita à perceção da sua 

eficácia na escrita com recurso às TIC. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

alunos com e sem NEE no que respeita à perceção da sua 

eficácia na escrita com recurso às TIC. 

Escala: O teste de Levene para verificar a homogeneidade da variância indicou que as 

variáveis são estatisticamente não diferentes no que diz respeito à variância, F=.011, p 0.05. 

O resultado do Teste-t para amostras independentes, t(6.585)=-.259 com p 0.05, permite não 

rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças estatisticamente significativas (p  s 

alunos com e sem NEE no que respeita à perceção da sua eficácia na escrita com recurso às 

TIC. Os alunos que apresentam NEE evidenciam valores inferiores relativamente à 

autoeficácia na escrita com recursos às TIC (M=2.6786, DP=.74863) do que os alunos 

identificados sem NEE (M=2.7536, DP=.81704). 
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Discussão das diferenças encontradas nas variáveis sociodemográficas nas perceções de 

conhecimento, atitudes e autoeficácia na escrita, com recurso às TIC. 

Segue-se a uma breve discussão das diferenças encontradas nas variáveis 

sociodemográficas nas perceções de conhecimento, atitudes e autoeficácia na escrita, com 

recurso às TIC. 

Perceção de rapazes e raparigas quanto ao seu conhecimento, atitudes e 

autoeficácia na escrita com recurso às TIC 

Foi possível verificar que não existem diferenças estatisticamente significativas 

(p  entre a perceção de rapazes e raparigas quanto: 1) ao conhecimento de escrita 

com recurso às TIC (escala geral) e 2) à autoeficácia na escrita com recurso às TIC. 

Todavia observou-se que existem diferenças estatísticas altamente significativas 

(p  entre perceção dos rapazes e das raparigas relativamente: às atitudes de escrita 

com recurso às TIC (escala geral) onde, contrariamente ao esperado, as alunas apresentaram 

perceções com valores muito superiores do que os alunos, pelo que seria interessante no 

futuro desenvolverem-se estudos no sentido de compreender melhor se noutros contextos 

estas diferenças também ocorrem e quais as possíveis causas para o mesmo. 

Perceções dos alunos com ou sem apoio socioeconómico à família relativamente ao 

seu conhecimento, atitudes e autoeficácia na escrita com recurso às TIC 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (p  entre as 

perceções dos alunos com ou sem apoio socioeconómico à família relativamente: 1) ao 

conhecimento de escrita com recurso às TIC (escala geral); 2) às atitudes de escrita com 

recurso às TIC (escala geral) e 3) à autoeficácia na escrita com recurso às TIC (escala 

geral). 

De notar, assim, que as características individuais como o apoio socioeconómico à 

família e NEE não influenciaram as perceções dos alunos na escrita com recurso às TIC, 

onde os alunos apresentaram respostas muito homogéneas. Contrariamente ao que tinha 

acontecido relativamente ao conhecimento, atitudes e autoeficácia na escrita sem recurso às 

TIC. 
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Perceções de alunos com e sem problemas de escrita quanto ao seu conhecimento, 

atitudes e autoeficácia na escrita com recurso às TIC  

Como resultado da análise de dados permitiu afirmar não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p  entre as perceções de alunos com e sem problemas 

de escrita quanto: 1) ao conhecimento de escrita com recurso às TIC (escala geral) e 2) às 

atitudes de escrita com recurso às TIC (escala geral). 

No entanto verificou-se a existência de diferenças estatisticamente significativas 

(p=0.03) entre perceção dos alunos relativamente à autoeficácia na escrita com recurso às 

TIC e a presença de problemas de escrita. 

Resumindo, da análise inferencial das diferenças encontradas ao nível da perceção dos 

alunos quanto ao conhecimento de escrita, atitudes e autoeficácia com recurso às TIC, é 

possível referir que as perceções de autoeficácia da escrita com recurso às TIC são mais 

reduzidas nos alunos com problemas na escrita, contudo não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas quanto ao conhecimento de escrita com recurso às TIC ou nas 

atitudes de escrita com recurso a estas ferramentas. 

Perceções dos alunos com e sem NEE relativamente ao conhecimento, atitudes e 

autoeficácia na escrita com recurso às TIC 

Foi possível observar que não existem diferenças estatisticamente significativas 

(p  entre as perceções dos alunos com e sem NEE relativamente: 1) ao conhecimento 

de escrita com recurso às TIC (escala geral); 2) às atitudes de escrita com recurso às TIC 

(escala geral) e 3) à autoeficácia na escrita com recurso às TIC. 

Pelo exposto é possível referir que a presença de NEE não alteram, que forma 

significativa, as perceções destes alunos relativamente aos seus pares face ao conhecimento, 

atitudes e autoeficácia na escrita. 



Apresentação e Discussão de Resultados 

306 
 

Estudo 2 - Perceção dos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico sobre as suas 

práticas, de escrita e uso das TIC, em sala de aula 

Análise descritiva dos resultados relativos às perceção das práticas dos professores 

Apresenta-se, de seguida, a análise clínica dos resultados obtidos no estudo 2 

relativos às perceção das práticas dos professores. Para facilitar a leitura dos mesmos 

primeiramente serão apresentadas as perceções das práticas de escrita em sala de aula 

por professores do 1.º CEB, seguidos da perceção das práticas, em sala de aula, dos 

professores envolvidos na intervenção relativamente à escrita e ao uso das TIC. Note-se 

que a discussão dos resultados obtidos ocorrerá imediatamente após a apresentação 

destes. 

Descrição das práticas de escrita em sala de aula dos professores do 1.º 

CEB na região Norte de Portugal 

Práticas de escrita em sala de aula por professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

No sentido de descrever as práticas de escrita em sala de aula dos professores 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico participantes neste estudo recorreu-se a um inquérito por 

questionário de Cutler e Graham (2008) que foi traduzido e adaptado para português por 

Araújo, Martins & Osório (2014). De igual modo, procurou-se validar este instrumento 

e realizar estudos psicométricos junto de professores do 1.º CEB a leccionar na cidade 

de Braga. 

Atendendo o baixo índice de respostas, não foram reunidos valores que 

permitissem a validação do questionário ainda que os valores das comunalidade dos 

itens variasse entre .736 e .940, o que indica um elevado potencial deste instrumento, já 

evidenciado nos estudos por Culter e Graham (2008). Deste modo, optou-se por não 

inutilizar a informação recolhida e apreendida no sentido de analisar as práticas de 

escrita utilizada em sala de aula por professores do 4.º ano de escolaridade. Para isso 

apresenta-se os resultados segundo: a) Perceção de atitudes e competências dos 

professores para o ensino da escrita; b) Tempo dedicado ao ensino e (em geral) e de 

competências específicas de escrita, assim como a percentagem de tempo e tipo de 
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organização do ensino da escrita na turma; c) Frequência de práticas de escrita focadas 

numa atividade ou procedimento de ensino específico (1. Suporte – aprendizagem da 

escrita de escrita aos alunos; 2. Ensino de competências básicas de escrita; 3. Ensino do 

processo de escrita; 4. Procedimentos gerais de instrução; 5. Promoção da motivação; 6. 

Avaliação da escrita; 7. Escrita no ambiente de casa e 8. Extensão de atividades de 

escrita a outros contextos) e d) Opinião dos professores relativamente à influência das 

Metas Curriculares e o Programa Nacional do 1.º CEB na organização do processo de 

ensino-aprendizagem da escrita. 

a) Perceção de atitudes e competências dos professores para o ensino da escrita 

A abordagem ao ensino da escrita que mais professores afirmaram utilizar (64%) 

foi uma abordagem combinada entre as competências básicas de escrita com o ensino 

do processo de escrita. Por sua vez, 24% dos participantes assinalaram uma abordagem 

centrada no processo de escrita e 12% uma abordagem centrada nas competências 

básicas de escrita. 

Pelo exposto, foi possível identificar que a maior parte dos participantes utiliza 

uma abordagem combinada entre as competências básicas de escrita com o ensino do 

processo de escrita, o que corrobora os resultados dos estudos de Culter e Graham 

(2008) e de Graham et al. (não publicado) e consiste numa prática tida como adequada 

para o processo de ensino-aprendizagem da escrita. 

A Tabela 58 ilustra a frequência absoluta e a percentagem de respostas dos 46 

professores titulares do 1.º CEB participantes no estudo 2. 

Tabela 58 - Resultados Descritivos do Fator I – Atitudes e Competências dos 

Professores para o Ensino da Escrita. 

Item 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem 

Concordo 

Nem 

Discordo 

Concordo  
Concordo 

Totalmente 

1. Eu aprecio os momentos de ensino-

aprendizagem da escrita. 
0% 0% 8% 64% 28 % 

2. Eu faço uma gestão eficaz da turma 

durante o processo de ensino-

aprendizagem 

8% 0% 14% 36% 42% 

3. Eu gosto de escrever. 0% 0% 18% 62% 20% 

4. Eu sou eficiente durante o processo de 

ensino-aprendizagem da escrita. 
0% 0% 16% 68% 16% 
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Verificou-se que as perceções dos participantes do estudo 2 quanto às suas 

Atitudes e competências para o ensino da escrita (Fator I), revelam concordar com o 

gosto, apreciação e eficácia na escrita, observado pela análise dos itens 1, 3 e 4 (64%, 

62% e 68%, respetivamente). Importa, ainda, salientar que 8% dos professores afirma 

discordar totalmente com a realização de uma gestão eficaz da turma durante o processo 

de ensino-aprendizagem, o que influenciará negativamente a aprendizagem dos alunos e 

que carece de um aprofundamento num estudo posterior. 

Deste modo, relativamente às perceções de atitudes e competências dos 

professores para o ensino da escrita constatou-se que os professores, similarmente ao 

que observaram Cutler e Graham (2008), concordam na sua maioria que gostam, 

apreciam e são eficazes no processo de ensino-aprendizagem. Dados que também 

corrobora com observado por outros autores (Gilbert & Graham, 2010; Graham, 

McKeown, et al., 2012b; Harris et al., 2012). Contudo, quanto à gestão eficaz da turma 

durante o processo de escrita verificaram-se respostas discrepantes dado que consiste no 

item com maior percentagem de concordância total e, concomitantemente, maior 

percentagem de discordância total, o que revela uma visão menos positiva, e 

preocupante, da gestão em sala de aula comparativamente aos observados por Cutler e 

Graham (2008). Assim, parece ser um aspeto que deve ser trabalhado com os 

professores em futuras investigações no sentido de promover uma gestão eficaz da 

turma para potenciar a aprendizagem do processo de escrita e não constituir uma 

barreira ao mesmo, como parece ser o caso de alguns dos professores questionados. 

b) Tempo dedicado ao ensino e (em geral) e de competências específicas de escrita, 

assim como a percentagem de tempo e tipo de organização do ensino da escrita na 

turma 

Para as atividades de escrita independente, por semana e em média, o tempo 

despendido foi de 119 minutos, com desvio-padrão de 92.5, (Min.20; Máx.579) nas 

turmas dos professores questionados. Quanto à distribuição do tempo por competências 

específicas (ver Tabela 59) constatou-se que o ensino da gramática (~ 92 minutos) e de 

estratégias de revisão (~ 89 minutos) são as atividades em que, em média, estes 

professores despendem mais tempo com as suas turmas, seguida da planificação (~ 74 

minutos). A atividade menos valorizada é o ensino da caligrafia (~ 52 minutos) e 

também da ortografia (~ 60 minutos), possivelmente condicionadas pelo ano de 
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escolaridade dos alunos das turmas envolvidas (maioritariamente 4.º ano de 

escolaridade). 

Tabela 59 - Tempo de Ensino Dedicado, por Semana e em Média, a cada Competência 

de Escrita. 

Tempo de Ensino (minutos) Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Escrita Individual 20 579 119.18 92.488 

Ortografia 5 300 59.90 46.384 

Gramática 10 300 91.80 62.366 

Estratégias de revisão 15 300 88.20 58.951 

Caligrafia 10 120 52.10 27.959 

Estratégias de Planificação 15 240 74.40 58.577 

O tipo de organização dos momentos de ensino-aprendizagem da escrita (ver 

Tabela 60) ocorre preferencialmente em grupo-turma (~ 49% do tempo dedicado ao 

ensino; Min.20%; Máx.90%), seguido do trabalho em pequeno grupo (~ 30%, Min.0%; 

Máx.70%) e por fim do trabalho individual (Min.0%; Máx.60%). 

Tabela 60 - Tipo de Organização dos Momentos de Ensino-aprendizagem da Escrita 

(N=46 Professores Titulares 1.º CEB). 

 

Tempo de Ensino (%) Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Grande-grupo 20 90 48.86 16.613 

Pequeno-grupo 0 70 29.66 14.395 

Individual 0 60 25.06 12.927 

Constatou-se ainda que 2% dos professores afirma utilizar apenas o manual 

escolas para os momentos de ensino-aprendizagem, em oposição a 98% dos professores 

que utilizam outros recursos. Dos recursos mais referidos destaca-se uso do dicionário 

(32%), fotocópias (28%), de cartazes ou livros de histórias (ambos com 26% de 

citações), o uso TIC (14%) e internet ou quadros interactivos (12%). De entre os menos 

referidos encontram-se as notícias de jornais, os invólucros de produtos, o quadro 

branco, os audiovisuais e os esquemas de planificação (todos com 4% de citações). De 

referir que alguns professores referiram utilizar práticas específicas de escrita, neste 

campo, como escrita criativa, “palavra puxa palavra”, formação de palavras, descoberta 

lexical, pesquisas, construção de guiões de teatro ou grelhas. 
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Tabela 61 - Tipos de Atividades de Escrita Utilizadas. 

Atividades de escrita % de professores que responderam que sim 

Histórias 100% 

Respostas de compreensão leitora 100% 

Fichas de trabalho 100% 

Desenvolvimento de textos a partir de imagens 93.9% 

Cópia de textos 89.8% 

Poemas 81.6% 

Convites 79.6% 

Banda Desenhada 73.5% 

Notícias 73.5% 

Textos Instrucionais 73.5% 

Biografias 73.5% 

Lista de Palavras 73.5% 

Escrever cartas ou emails 71.4% 

Narrativas pessoais 65.3% 

Livros 53.1% 

Entrevista 46.9% 

Autobiografia 44.9% 

Biografias 42.9% 

Textos persuasivos/argumentativos 42.9% 

Peças de teatro 26.5% 

Livro do alfabeto 20.4% 

Descrições 16.3% 

Textos informativos 14.3% 

Relatos 6.1% 

Preencher espaços em branco 5% 

Na lista de atividades identificadas pelos professores titulares participantes 

durante o processo de ensino-aprendizagem da escrita, acima apresentada na Tabela 61, 

destacaram-se as atividades mais frequentes a escrita, com 100% de respostas 

afirmativas, relativamente à escrita de histórias, à utilização de respostas de 

compreensão leitora e à realização de fichas de trabalho. Seguidas, de ordem 

decrescente, por o desenvolvimento de textos a partir de imagens, cópia de textos, à 

escrita de poemas, convites, bandas desenhas ou lista de palavras. As atividades menos 

frequentemente registadas foram o preenchimento de espaços em branco, a escrita de 

relatos, textos informativos ou descrições. Dado o particular interesse relativo à escrita 

de textos persuasivos/argumentativos salienta-se que 42.9% dos professores referem 

trabalham este tipo de textos com os seus alunos. 
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No que concerne ao tempo dedicado ao ensino de competências de escrita e tipo 

de organização da turma nessas atividades pode-se afirmar que os professores 

portugueses entrevistados apresentam mais tempo, em média, dedicado à escrita (119 

minutos) quando comparativamente com os resultados obtidos por Culter e Graham 

(2008), em que a média foi de 105 minutos. Ainda, tal como nos resultados obtidos por 

Cutler e Graham (2008), a maior parte do tempo em sala de aula é organizado em 

grande grupo, seguido do trabalho em pequeno grupo e do individual. Ligeiramente 

superior ao evidenciado pelos autores do estudo referido anteriormente. 

De acordo com as respostas obtidas os professores portugueses, e comparando 

com os resultados obtidos por Cutler e Graham (2008), parecem diversificar mais as 

suas práticas de escrita, uma vez que apresentam maior percentagem de respostas 

afirmativas numa maior variedade de tipologias textuais gerais. Assim, os professores 

portugueses referem, em maior percentagem, a escrita de histórias, as respostas de 

compreensão leitora, a cópia de textos, a escrita de poemas, de bandas desenhadas de 

biografias, de listas de palavras, de livros, de auto e hétero biografias. Por seu turno os 

professores americanos apresentam maior percentagem de respostas afirmativas 

relativamente à escrita de narrativas pessoais, de textos informativos, relatos, 

desenvolvimento de textos a partir de imagens, escrever cartas ou emails e ainda 

escrever textos persuasivos/argumentativos. Importa salientar a discrepância da escrita 

de textos argumentativos entre os professores portugueses e os americanos de 36.2%, o 

que retracta uma maior familiarização dos professores americanos, e consequentemente 

dos alunos para esta tipologia de texto do que os portugueses. 

c) Frequência de práticas de escrita focadas numa atividade ou procedimento de ensino 

específico 

“Suporte de escrita dos alunos” 

Verificou-se que as atividades de práticas de suporte da escrita apresentam 

frequeências muito distintas na sala de aula pelo que variam entre a frequência diária e a 

inexistência dessas atividades. 

Assim, a utilização de ditados entre pares (42%) e a utilização de tablets (84%) é 

uma prática referida como inexistente. Seguidamente, a prática menos utilizada é a 

escrita com recurso ao computador que, segundo estes professores (42.9%), ocorre 
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muitas vezes por ano. É, ainda, referida por 24% dos professores a utilização de gráficos 

organizadores e semanalmente o recurso a atividades de revisão (44.9%) e planificação 

(39.6%). 

As atividades mais frequentes a nível do suporte de escrita aos alunos ocorrem 

diáriamente quando os professores falam sobre a escrita dos alunos (34%), autorizam a 

escrita ao ritmo individual (34%) e os alunos ajudam os colegas a escrever (22%). 

Muitas vezes por semana quando são utilizados “estímulos de escrita” (42%) ou quando 

os alunos falam a sua escrita com os pares (34%). 

Existem ainda alguns aspetos que se destacaram e que serão alvo de uma 

reflexão mais aprofundada, nomeadamente: 4% dos professores respondentes afirmaram 

falar com os alunos sobre a sua escrita apenas muitas vezes por ano; 4.2% refere que 

nunca realiza atividades de planificação com os seus alunos e que comparativamante 

com práticas de revisão estas práticas são geralmente menos frequentes do que as 

últimas; 48% dos professores afirma que os colegas ajudam a escrita dos pares com uma 

frequência igual ou inferior a muitas vezes por mês; as práticas de utilização do 

computador para a escrita são muito diversificadas entre professores, com 22% a nunca 

utilizar este recurso, por oposição, 12.2% a utilizarem-no diáriamente e, por fim, 

observou-se que as práticas de utilização de tablets na escrita são mais escassas do que a 

utilização do computador, onde apenas 4% utiliza este recurso semanalmente. 

Por sua vez, relativamente às práticas de escrita focadas em procedimentos de 

ensino específicos verificou-se que relativamente ao suporte de escrita dos alunos, tal 

como os professores americanos, a utilização de tablet e o ditado entre pares apresentam 

elevada percentagem de referência indicando que não é um recurso utilizado. Observou-

se que os professores portugueses parecem utilizar mais o computador como recurso de 

escrita assim como referem utilizar com maior frequência atividades de revisão e de 

planificação do que os professores americanos. Pelo exposto os dados parecem reforçar 

a integração do computador no processo de escrita dos alunos portugueses, o que 

reforça a ideia defendida por Cutler e Graham (2008) nomeadamente no reforço da 

importância deste recurso como parte integrante do processo de escrita. 

 “Ensino de competências básicas de escrita” 

A frequência de ensino de competências básicas de escrita é uniforme, ou seja, a 

maior percentagem de resposta indica que estas práticas ocorrem diariamente na sala de 

aula. Em termos de maior utilização indicada pelos professores, e por ordem 
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decrescente, evidencia-se: o uso de maiusculas e minúsculas (52%); regras de pontuação 

e gramática em uso (ambas com 48% de respostas); atividades de construção e 

estruturação frásica (46%), a ortografia (36%) e por último a caligrafia (34%). Ficou-se 

surpresa pela incidência do ensino de competências de uso de maiusculas e minuscula, o 

que poderá sugerir alguma dificuldade dos alunos neste domínio. 

No que concerne ao ensino de competências básicas de escrita constatou-se que 

os professores portugueses referem trabalhar menos os aspetos ortográficos e mais ao 

nível da estruturação e construções frásicas, bem como relativamente à utilização de 

maiúsculas e minúsculas. 

“Ensino do processo de escrita” 

O trabalho do processo de escrita na sala de aula decorre, de acordo com as 

respostas dos professores participantes, muitas vezes por semana e tem como principal 

enfoque as competências de organização textual (60%), seguida das estratégias de 

planificação (50%) e das estratégias de revisão (44%). Evidenciando assim que os 

professores inquiridos despendem  mais tempo para o ensino de competências básicas 

de escrita do que no ensino do processo de escrita. 

Relativamente ao ensino de processos de escrita (ex.: estratégias de planificação, 

estratégias de revisão, organização textual) e aos procedimentos gerais de instrução (ex.: 

mini-sessões, objetivos múltiplos e reensino de competências) os professores relatam, 

em termos gerais, uma maior frequência do que os professores americanos. 

“Procedimentos gerais de instrução” 

Diariamente, segundo os dados recolhidos, os professores portugueses utilizam 

pocedimentos gerais de instrução diversificados, ou seja, realizam sessões com 

objetivos múltiplos (34%), “mini-sessões” (38) e reensino de competências (42%). 

Assim, os seus procedimentos gerais de instrução são igualmente diversificados, quando 

comparados com os professores americanos retratados no estudo de Cutler e Graham 

(2008). 

”Promoção da motivação” 

Em termos de atividades de promoção da motivação as frequências com 

percentagens mais elevadas variam entre muitas vezes por ano e semanalmente. 

A escolha dos temas de escrita pelos alunos é identificada como uma atividade 

que ocorre semanalmente em 39.6% das salas de aula dos professores inquiridos. 
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Paralelamente, 38 % dos professores afirmam modelar o prazer ou gosto pela escrita 

muitas vezes por semana. Já a realizaçao de atividades de publicação de textos (34%), a 

leitura de textos do professor para os alunos (30.6%) e partilha da escrita entre pares 

(28.6%) ocorre muitas vezes por ano. 

Salienta-se que 26.5% dos professores referiu nunca partilhar a sua escrita com 

os alunos e 18% nunca publicar os textos dos seus alunos, pelo que estes dados serão 

discutidos posteriormente. 

Quanto a atividades de promoção da motivação verificou-se maior frequência de 

práticas como modelagem do prazer ou gosto pela escrita, publicação dos textos e a 

leitura de textos do professor para os alunos do que os professores americanos, mas 

menor frequência relativamente à partilha da escrita entre pares. 

“Avaliação da escrita” 

Atividades de avaliação da escrita dos alunos, de acordo com a maioria dos 

respondentes, ocorrem muitas vezes por semana através do professor que  monitoriza o 

processo de escrita dos alunos (%), dos alunos que monitorizam o processo de escrita 

(%) e que avaliam a sua escrita com base num conjunto de itens fornecidos (%). Por sua 

vez o uso de portfólios de escrita é indicado por 24% dos respondentes, com uma 

frequência de muitas vezes por ano. 

No que diz respeito à avaliação da escrita os professores portugueses 

questionados, quando comparados com os professores americanos descritos no estudo 

de Cutler e Graham (2008), apresentam maior frequência de monitorização da escrita 

por parte do professore e menor monitorização por parte do aluno. Também se verifica 

uma maior frequência de avaliação com base em critérios e uma menor utilização de 

portfólios de escrita. 

 

“Escrita no ambiente de casa” 

O pedido de atividades de escrita como trabalho de casa é referidocom uma 

frequência semanal por 36%  e de muitas vezes por semana por 32% dos respondentes. 

Quando esta atividade envolve o pedido explícito da ajuda dos pais, verifica-se uma 

diminuição ao nível da frequência de realização desta atividade que passa a ser indicada 

muitas vezes por ano por 38.8% dos respondentes. 
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De forma ainda mais acentuada, verifica-se uma diminuição da frequência de 

pedido dos professores para os pais ouvirem a leitura de algum texto escrito pelos seus 

filhos/educandos, assinalado por 38.8% dos respondentes com uma frequência de 

muitas vezes por ano. 

Relativamante à comunicação aos pais/encarregados de educação sobre os 

progressos de escrita dos seus filhos/educandos, de acordo com os dados, esta decorre 

maioritáriamente muitas vezes por ano, com 44% de respostas. 

Os dados recolhidos sugerem um distanciamento da frequência de pedidos dos 

professores para a colaboração em atividades de escrita, ou leitura da escrita, quando 

estas envolvem os encarregados de educação.  

Em relação à escrita em ambiente de casa observou-se, mais uma vez 

comparando com os resultados obtidos por Cutler e Graham (2008), que os professores 

portugueses referem pedir com mais frequência a escrita de textos para trabalho de casa 

e pedir que os pais ajudem os filhos a escrever em casa. Contudo, a frequência para os 

pais ouvirem a leitura de algum texto escrito pelo seu filho ou o professor comunicar os 

progressos de escrita dos filhos ou educandos é igual entre professores americanos e 

portugueses, muito embora no primeiro caso a maior percentagem de resposta seja dos 

professores portugueses e na segunda dos professores americanos. 

“Extensão de atividades de escrita a outros contextos” 

A utilização de atividades de escrita noutros contexto ocorre, tal como previsto, 

com uma frequência diária (24% de respostas) ou muitas vezes por dia (32% de 

respostas) o que indica que 56% dos professores recorrem frequentemente ao currículo 

transversal de escrita. 

Observou-se, ainda, que os professores respondentes referem utilizar mais 

frequentemente a escrita apoiada pela leitura do que a leitura como suporte à escrita. No 

caso da escrita apoiada pela leitura 26% dos professores recorre a esta atividade muitas 

vezs por semana. Já as atividades de leitura como suporte à escrita são realizadas muitas 

vezes por mês, segundo 34% das respostas. 

Os dados apresentados sugerem uma utilização tranversal da escrita que 

frequentemente é antecedida por atividades de leitura que suportam a escrita dos alunos, 

ou seja, os alunos escrevem um texto com base na  informação lida/tema lido e, de 

forma mais esporadica, os alunos realizam atividades de escrita em que recorrem à 

leitura como apoio nesse processo. Assim, torna-se evidente a relação entre as 
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atividades de leitura e de escrita, bem como a função diversificada da escrita em 

diferentes contextos do dia-a-dia dos alunos na sala de aula. 

Quanto às atividades de extensão da escrita a outros contextos verificou-se que 

os professores portugueses apresentam prática mais frequentes de escrita do que os 

professores americanos, nomeadamente: escrita com suporte à leitura, de leitura como 

suporte à escrita e ainda na escrita noutros contextos. 
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Tabela 62 - Frequência de Práticas de Escrita centradas numa Atividade ou Procedimento de Ensino Específico (n=46). 

 

Práticas de Escrita N Nunca 
Muitas vezes 

por ano 
Mensalmente 

Muitas 

vezes por 

mês 

Semanalmente 
Muitas vezes 

por semana 
Diariamente 

Muitas 

vezes por 

dia 

M (DP) 

“Suporte de escrita dos alunos” 

4.1.”falar com os alunos sobre a escrita 

deles” 
50 0% 4% 0% 12% 4% 20% 34% 26% 6.42(1.5) 

4.2.”alunos falam entre eles sobre a sua 

escrita” 
50 26% 2% 0% 8% 10% 34% 14% 0% 

4.26 

(2.3) 

4.4.”atividades de planificação para a 

escrita” 
48 4.2% 4.2% 12.5% 4.2% 39.6% 35.4% 0% 0% 

4.77 

(1.4) 

4.5.”alunos revêm os seus textos” 49 0% 0% 2% 8.2% 44.9% 28.6% 16.3% 0% 
5.49 

(0.9) 

4.8.”alunos ajudam os colegas a escrever” 50 4% 16% 14% 14% 4% 18% 22% 8% 
4.80 

(2.2) 

4.9.”alunos são autorizados a escrever ao 

seu ritmo” 
50 0% 0% 14% 18% 10% 4% 34% 20% 

5.86 

(1.8) 

4.25.”uso de estímulos de escrita” 50 0% 14% 6% 24% 10% 42% 4% 0% 
4.72 

(1.5) 

4.26.”uso de gráficos organizadores” 

 

 

50 0% 0% 22 % 24% 20% 16% 6% 12% 
4.96 

(1.6) 
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Práticas de Escrita N Nunca 
Muitas vezes 

por ano 
Mensalmente 

Muitas 

vezes por 

mês 

Semanalmente 
Muitas vezes 

por semana 
Diariamente 

Muitas 

vezes por 

dia 

M (DP) 

4.34.”permite que o(s) aluno(s) ditem a sua 

composição aos colegas” 
50 42% 22% 8% 4% 14% 10% 0% 0% 

2.56 

(1.8) 

4.35.”alunos utilizam computadores 

durante o processo de escrita” 
49 22.4% 42.9% 4.1% 4.1% 10.2% 4.1% 12.2% 0% 

2.98 

(2.1) 

4.36.”os alunos utilizam o tablet(s) durante 

o processo de escrita” 
50 84% 8% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 

1.36 

(0.9) 

“Ensino de competências básicas de escrita” 

4.11.” competências de construção e 

estruturação frásica” 
50 0% 6% 0% 8% 18% 16% 46% 6% 

6.00 

(1.5) 

4.15.”competências caligráficas” 50 0% 4% 6% 20% 24% 4% 34% 8% 
5.52 

(1.6) 

4.16.”competências ortográficas” 50 0% 0% 2% 4% 20% 18% 36% 20% 
6.42 

(1.2) 

4.17.”competências gramaticais” 50 0% 0% 0% 6% 14% 12% 48 % 20% 
6.34 

(1.2) 

4.18.”regras de pontuação” 50 0% 0% 0% 6% 14% 12% 48% 20% 
6.62 

(1.1) 

4.19.”competências relativas ao uso de 

maiúsculas e minúsculas” 
50 0% 0% 0% 6% 6% 6% 58% 24% 

6.88 

(1.1) 

“Ensino do processo de escrita” 

4.12.” formas de organizar o texto ou como 

os textos são organizados” 
50 2% 4% 0% 6% 16% 60% 12% 0% 

5.58 

(1.2) 

4.13.”estratégias de planificação” 50 2% 4% 6% 10% 28% 50% 0% 0% 
5.08 

(1.2) 
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Práticas de Escrita N Nunca 
Muitas vezes 

por ano 
Mensalmente 

Muitas 

vezes por 

mês 

Semanalmente 
Muitas vezes 

por semana 
Diariamente 

Muitas 

vezes por 

dia 

M (DP) 

4.14.”estratégias de revisão” 50 0% 6% 0% 10% 32% 44% 8% 0% 
5.32 

(1.1) 

“Procedimentos gerais de instrução” 

4.20.”fornecer mini aulas” 50 0% 4% 6% 6% 16% 26% 38% 4% 
5.84 

(1.5) 

4.22.”revê competências ou estratégias” 50 0% 8% 0% 8% 8% 34% 42% 0% 
5.86 

(1.5) 

4.24.”momentos de escrita orientados por 

vários objetivos de ensino” 
50 0% 10% 0% 20% 20% 0% 34% 16% 

6.26 

(1.2) 

”Promoção da motivação” 

4.3.“alunos escolhem os temas de escrita” 50 0% 6% 18% 22% 28% 10% 12% 4% 
4.70 

(1.5) 

4.6.”alunos partilham a sua escrita com os 

pares” 
49 4.1% 8.2% 8.2% 22.4% 16.3% 30.6% 10.2% 0% 

4.71 

(1.6) 

4.7.”alunos publicam os textos produzidos” 50 18% 34% 4% 20% 4% 20% 0% 0% 
3.18 

(1.8) 

4.10.”professor partilha a sua escrita com 

os alunos” 
49 26.5% 28.5% 2% 12.2% 14.3% 14.3% 2% 0% 

3.10 

(1.9) 

4.21.”modelar gozo e prazer pela escrita” 50 4% 14% 2% 14% 4% 38% 16% 8% 
5.18 

(2.0) 

“Avaliação da escrita” 

4.27.“professor monitoriza a evolução do 

processo de escrita dos alunos” 

 

50 0% 4% 22% 10% 12% 36% 12% 4% 
5.06 

(1.6) 
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Práticas de Escrita N Nunca 
Muitas vezes 

por ano 
Mensalmente 

Muitas 

vezes por 

mês 

Semanalmente 
Muitas vezes 

por semana 
Diariamente 

Muitas 

vezes por 

dia 

M (DP) 

4.28.”aluno monitoriza o seu progresso na 

escrita” 
49 2% 2% 14.3% 12.2% 6.1% 44.9% 14.3% 4.1% 

5.31 

(1.6) 

4.29.”os alunos avaliam a sua escrita com 

base num conjunto de itens fornecidos” 
50 2% 14% 18% 6% 10% 44% 6% 0% 

4.64 

(1.7) 

4.30.”uso de portfólio de escrita” 50 22% 24% 4% 14% 14% 14% 8% 0% 
3.48 

(2.1) 

“Escrita no ambiente de casa” 

4.23.”trabalhosde escrita para casa” 50 0% 8% 4% 8% 36% 32% 8% 4% 
5.20 

(1.4) 

4.31.”professore pede aos alunos para 

escrever em casa, com a ajuda dos pais” 
50 2% 22% 10% 16% 22% 24% 4% 0% 

4.22 

(1.7) 

4.32.” pede aos pais para ouvirem alguns 

textos escritos pelos alunos na escola” 
49 6.1% 38.8% 8.2% 2% 22.4% 14.3% 8.2% 0% 

3.71 

(1.9) 

4.33.”professor comunica aos pais 

progressos de escrita dos alunos” 
50 0% 44% 20% 12% 10% 10% 4% 0% 

3.34 

(1.6) 

“Extensão de atividades de escrita a outros contextos” 

4.37.”escrita como suporte à leitura” 50 4% 16% 8% 34% 16% 22% 0% 0% 
4.08 

(1.5) 

4.38.”leitura como suporte à escrita” 50 2% 16% 0% 24% 8% 26% 16% 8% 
5.02 

(1.9) 

4.39. uso da escrita em outros contextos.” 50 2% 10% 6% 2% 10% 14% 24% 32% 
6.06 

(2.1) 
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d) Opinião dos professores relativamente à influência das Metas Curriculares e o 

Programa Nacional do 1.º CEB na organização do processo de ensino-aprendizagem 

da escrita. 

No sentido de compreender a opinião dos professores relativamente aos 

documentos orientadores do processo de ensino-aprendizagem e de que modo estes 

influenciam as suas práticas na sala de aula, junto dos alunos, foi possível apurar, de 

acordo com a Tabela 63, que 51% dos respondentes afirmam organizar o processo de 

ensino-aprendizagem com base nas Metas Curriculares para o 4.º ano e o Programa 

Nacional do 1.º CEB. Contudo, verifica-se uma grande proximidade entre a 

percentagem de respostas afirmativas e negativas, o que indica uma variedade de 

respostas apresentadas pelos professores. 

Quando analisadas as justificações apresentadas para as respostas dadas 

verificaram-se referências quanto ao facto de serem documentos oficiais do Ministério 

da Educação (10 referências); quanto à importância destes documentos para a realização 

do exame final de ciclo26, quer por indicar os conteúdos que eram explorados quer por 

familiarizar os alunos com os conteúdos e a organização o que, na perspetiva dos 

professores que responderam afirmativamente, é favorável para a confiança e sucesso 

dos alunos (14 referências). Com 4 referências, alguns professores identificam o 

documento como organizador e orientador de práticas pedagógicas e consideram que a 

introdução de novas metodologias e a abordagem de tipologias de textos mais 

diversificados constitui um elemento importante para o desenvolvimento académico dos 

alunos (4 referências). 

Por outro lado, aqueles que afirmam não orientar as suas práticas por estes 

documentos oficiais, consideram que estas são exigentes para a faixa etária e nível de 

maturidade dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, referindo em algumas situações 

um sentimento de frustração face ao insucesso demonstrado por alguns alunos, que 

apresentam grandes dificuldades em alcançar os objetivos indicados. 

 

 
                                                      
26 À altura o exame final do 4.º ano de escolaridade era obrigatório para todos os alunos às disciplinas de 
Língua Portuguesa e Matemática. 
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Tabela 63 - Frequência das Respostas Obtidas à Questão “As Metas Curriculares para 

o 4.º ano e o Programa Nacional do 1.º CEB influenciam a forma como organiza o 

processo de ensino-aprendizagem da escrita?” 

 Respostas 

 Sim Não 

 N % N % 

As Metas Curriculares para o 4.º ano e o 

Programa Nacional do 1.º CEB influenciam a 

forma como organiza o processo de ensino-

aprendizagem da escrita? 

25 51% 24 49% 

Ainda que os professores tenham referido, como observado anteriormente, o 

uso dos documentos oficiais na orientação das práticas pedagógicas em sala de aula, foi 

possível constatar que a maior parte dos professores respondentes, 67.3%, não concorda 

com as metas atualmente definidas (Tabela 64), ou seja, a sua implementação resulta de 

uma norma do Ministério e por isso é utilizada, reforçando a importância das diretrizes 

políticas nas práticas dos professores, referidas previamente por Harris e Graham 

(2016). Contudo, existe unanimidade nos respondentes, mesmo aqueles que 

responderam afirmativamente, em considerar as metas exigentes e desadequadas para o 

desenvolvimento dos alunos nesta faixa etário e no 1.º CEB, considerando que são 

imaturos (em termos cognitivos e emocionais) o que compromete a assimilação dos 

conteúdos e competências trabalhadas no contexto de sala de aula (14 referências). A 

título de exemplo, alguns professores especificaram a capacidade de abstração e a 

manutenção da atenção nas tarefas com competências que os alunos apresentam 

dificuldades (5 referências). Referem ainda a falta de tempo para a sistematização das 

aprendizagens e a evidência de um desrespeito pelo ritmo de aprendizagem individual 

dos alunos (3 referências). Paralelamente consideram que as metas foram desenhadas 

“para alunos excelentes e não para a maior parte dos alunos”(P20). 

Em geral, os professores respondentes afirmam que as metas estão mais 

organizadas e orientam as atividades, o processo de ensino-aprendizagem (para alunos e 

professores) e o que é esperado que os alunos saibam em cada ano letivo (6 referências). 

A maior parte dos professores que concordam com as metas consideram que estas 

devem ser seguidas por serem norma do Ministério da Educação (também com 6 

referências). Salienta-se que um professor concordou com as metas atuais por 

considerar que “estão mais direcionadas ao gosto pela leitura e pela escrita “ (P41). 
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Tabela 64 - Frequência das Respostas Obtidas à Questão “É a favor das novas metas 

curriculares?” 

 

 Respostas 

 Sim Não 

 N % N % 

É a favor das novas metas curriculares? 16 32.7% 33 67.3% 

Alguns dos professores respondentes consideraram ainda pertinente evidenciar a 

falta de recursos tecnológicos nas escolas (inexistentes ou inoperacionais) e a 

importância de relacionar atividades de leitura e escrita para o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas adequadas no sentido de promover o sucesso na escrita por parte 

dos alunos. A título ilustrativo, atendendo que este assunto será posteriormente 

discutido, deixa-se aqui a referência a uma das notas apresentada por um dos 

participantes:  

“A nível logístico as escolas não estão preparadas para 

trabalharmos de forma excelente o processo de escrita, nomeadamente 

no que respeita à textualização, após revisão e à divulgação dos textos 

produzidos. Sinto falta de equipamento informático. Quando lecionei 

uma turma em que cada aluno tinha o computador Magalhães, notava 

muito mais ânimo e motivação dos alunos para o processo de escrita. 

Atualmente, como os alunos não têm computador individual na escola 

e, muitas vezes, também não têm em casa, cedo começam a ver a 

escrita como mais do mesmo...” (P25). 

Pelo exposto, e por fim, observou-se que as opiniões dos professores sobre a 

influência das Metas Curriculares e do Programa Nacional do 1.º CEB não são 

unânimes, destacando-se os aspetos positivos e negativos observados pelos professores 

questionados sobre estes documentos, definidos com o principal objetivo de regular as 

práticas profissional dos professores. Contudo, atendendo que pouco menos de metade 

dos professores refere que não organiza o processo de ensino-aprendizagem da escrita 

de acordo com estes documentos, parece-nos óbvio que estes documentos não estão a 

cumprir o seu papel. Posto isto, parece-nos relevante que no futuro os professores 

possam ser ouvidos para a elaboração de novos ou adaptados documentos reguladores, 
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no sentido de permitir ajustar estas diretrizes à realidade vivenciada por professores e 

alunos nas escolas (ex.: exigência, maturidade, focos de ensino). Ainda, de acordo com 

os resultados obtidos, é evidente a influência das políticas educativas nas práticas de 

alguns dos professores questionados, como defendido por vários autores (Berninger et 

al., 2015; Harris & Graham, 2016), ainda que em alguns casos a maior parte dos 

professores não concorde com elas (ex.: novas metas para o 1.º CEB). Assim, visto os 

documentos referidos serem bastante diferentes entre países optou-se, de forma 

intencional, por não comparar as respostas obtidas com os resultados do estudo de 

Culter e Graham (2008) . 

Práticas dos professores em sala de aula relativamente à escrita e ao uso das TIC  

De seguida apresenta-se, tal como referido, os resultados obtidos e respetiva 

discussão relativamente às práticas dos professores em sala de aula relativamente à 

escrita e ao uso das TIC. Estes dados permitem melhor compreender o contexto em que 

esta investigação se desenrolou e aprofundar o conhecimentos, atitudes e perceções de 

eficácia nas práticas de escrita, em sala de aula, com e sem recurso às TIC respeitando 

assim aspetos do modelo TPACK (Mishra & Koehler, 2006) e da Taxonomia Revista de 

Bloom´s (Anderson & Krathwohl, 2001) organizada nas seguintes partes: 1) Perceção 

sobre o interesse, motivação e desempenho na escrita; 2) Práticas de escrita em sala de 

aula e em casa; 3) Perceção sobre o interesse, motivação e desempenho para a utilização 

das TIC; 4) Práticas de utilização das TIC em sala de aula e em casa e 5) Necessidade 

de formação. 

Perceção dos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico sobre as suas 

práticas, de escrita e uso das TIC, em sala de aula 

1) Perceção sobre o interesse, motivação e desempenho na escrita 

Questionados sobre a perceção que tinham quanto ao gosto dos alunos da sua 

turma por escrever, 50% dos professores considera que estes não gostam de escrever e 

40% considera que os seus alunos gostavam de escrever. Uma professora (10%) referiu 
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ainda que apenas metade da turma gostava de escrever27. Assim, os professores julgam, 

em geral, que os seus alunos não gostam de atividades de escrita. 

Ao longo do processo de entrevista foi possível recolher alguns indicadores de 

discurso que apresentam possíveis justificações, atribuídas por estes professores, para 

que os seus alunos gostem de escrever. Assim, os professores indicam que o seu gosto 

pessoal (5 referências), o apoio e condições familiares (4 referências) e tipologia textual 

abordada (3 referências) como fatores de influência do gosto que os seus alunos têm 

pela escrita, que poderão ser observados na Tabela 65.  

Tabela 65 - Fatores de Influência no Gosto pela Escrita dos Alunos Apresentados pelos 

Professores Entrevistados. 

 
 Subcategoria Transcrições exemplificativas 

FA
TO

R
ES

 D
E 

IN
FL

U
ÊN

C
IA

 D
O

 G
O

ST
O

 

PE
LA

 E
SC

R
IT

A
 

Gosto pessoal   

do professor 

“Sim, gostam de escrever. Gostam! …Eu noto que eles são miúdos que gostam mais de 

Língua Portuguesa, talvez por minha culpa.…Claro que alguns dos meus alunos também 

gostam de matemática, mas sim, eu sinto que eles preferem a escrita, leitura, criação de 

histórias…” 

Apoio dos pais e 

condições 

“A turma em casa não tem apoios…a partida sei que eles não vão ter esse apoio nem 

estrutura, um espaço, para realizar essa atividade [secretária, espaço calmo]…neste 

contexto não é viável [tentar promover a escrita em casa como forma de motivação]”. 

Tipologia de 

textos abordada 

“Esses gostam muito de Bandas Desenhadas porque estão associadas à ilustrações e 

gostam de peças de teatros, eles próprios já elaboraram para me apresentar.” [Tipo de 

textos preferidos]. 

Relativamente aos “Fatores de Influência do Gosto pela Escrita” as referências 

mais fortes foram o gosto pessoal dos professores e o apoio dos pais/condições, ou seja, 

os agentes do microssistema da criança (como pais e professores) são referidos como 

seus influenciadores quanto ao prazer pela escrita, bem como o tipo de texto abordado. 

Também se evidenciaram, de forma espontânea, “Fatores de Influência do Não 

Gosto pela Escrita”, nomeadamente: fraco desempenho dos alunos na escrita (10 

referências) e resistência a atividades de escrita (10 referências), visível na Tabela 66.  

                                                      
27 Resposta adicionada por uma das professoras respondentes por não conseguir posicionar o gosto da 
escrita dos alunos nas opções de resposta: sim ou não. 



Apresentação e Discussão de Resultados 

326 
 

Tabela 66 - Fatores de Influência do Não Gosto pela Escrita, Apresentados pelos 

Professores Entrevistados. 

 Subcategoria/Transcrições exemplificativas 
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Resistência às atividades de escrita 

 

“ [Os meus alunos não gostam de escrever textos] Sei pela resistência do início da atividade. É 

preciso arranjar alguma estratégia para iniciarem a atividade. Porque só mesmo em situações de 

teste em que é dada a tarefa, eles têm muita resistência em iniciar, sozinhos, o processo de escrita.” 

Desempenho na escrita 

 

“A maior parte...não diria a maior parte… Há uma percentagem de 7 alunos….Ultimamente tenho 

estimulado e há inclusivamente uma aluna que anda sempre com um caderno e anda a escrever 

poemas para a mãe, a avó…Mas à aqueles que têm mais dificuldades e ficam mais inibidos, mas 

gostam de se expressar. 

“Não, porque têm dificuldades na expressão…Porque eu tenho trabalhado com eles. Mas se for 

individual o trabalho não flui…se for em grupo ouvem uma ideia ou outra…mas individual eu acho 

que eles têm noção que têm dificuldades.” 

Assim, observam-se referências mais marcadas face à resistência a atividades de 

escrita e ainda a associação entre gosto e desempenho na escrita, muitas vezes 

relacionada com problemas no processo de escrita ou em competências específicas 

reconhecidas pelos próprios alunos.  

Nessa linha, e segundo a perceção dos professores titulares (percetível na Tabela 

67), o tipo de texto que os alunos mais preferem é o texto narrativo (80%), seguido da 

construção de histórias inventadas pelos alunos (50%). A banda desenhada e a poesia 

também são tipologias referidas por 30% dos professores como sendo as preferidas dos 

seus alunos. Ainda referidos, mas por um número mais pequeno de professores, 

aparecem os textos descritivos e, por fim, os de opinião e peças de teatro. Os textos 

informativos e instrucionais não foram indicados por nenhum dos professores 

respondentes como sendo os preferidos dos seus alunos, apesar da opção de resposta. 
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Tabela 67 - Tipo de Textos que os Alunos Gostam Mais de Escrever, Segundo os 

Professores Titulares de Turma. 

Tipo de Texto Preferido % de preferência segundo os professores titulares 

Narrativos 80% 

Inventar Histórias28 50% 

Banda Desenhada 30% 

Poesia 30% 

Textos Descritivos 20% 

Textos de Opinião 10% 

Peças de Teatro 10% 

Quanto à qualidade de escrita de textos de opinião pelos alunos, metade dos 

professores consideraram que os seus alunos não sabiam escrever textos de opinião de 

qualidade, 20% afirmaram que os alunos sabiam escrever adequadamente esta tipologia 

de textos e 30% dos professores responderam nunca ter produzido textos de opinião 

com os seus alunos pelo que não dispunham de dados para responder a esta questão. 

Os dados reiteram que esta tipologia de texto não é trabalha em algumas salas de 

aula dos professores questionados e reforça a necessidade de diversificação na tipologia 

de textos produzidos pelos alunos no 1.º CEB. Por outro lado verifica-se que na maioria 

das turmas onde esta tipologia é utilizada não existe uma perceção de sucesso dos 

professores relativamente à escrita dos seus alunos, o que sugere a necessidade de um 

aumento ou melhoria das práticas em sala de aula com esta tipologia de textos. 

Por sua vez, quando analisado o desempenho médio dos alunos na escrita, e em 

termos gerais, 44.4% considera que os seus alunos apresentam um desempenho 

adequado, 33.3% um desempenho pobre e 11.1% um desempenho inadequado ou muito 

bom (em ambos os casos). Assim, a maior parte dos alunos das turmas escreve 

adequadamente textos, contudo 44.4% dos alunos das turmas apresentam baixo 

desempenho na escrita, o que revela a necessidade de reflexões e mudanças de práticas 

na escrita. 

Os professores respondentes afirmaram na sua maioria (60%) gostar de escrever 

textos e 40% referiu não gostar desta atividade. Contudo, 50% diz-se não estar 

motivado para escrever textos, por oposição a 40% que se sente motivado. Uma 

professora (10%) não conseguiu posicionar a sua motivação pelo que optou por 

                                                      
28 Resposta adicionada pelos professores respondentes à entrevista e aceite pela investigadora por 
considerar uma informação relevante. 
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acrescentar a resposta “metade das vezes”. 

Paralelamente foi possível recolher alguns indicadores de discurso que 

apresentam possíveis justificações, atribuídas por estes professores, para que gostem ou 

não gostem de escrever. Assim, a vocação pessoal (5 referências) surgiu como fator de 

influência no seu gosto pela escrita, o ver na Tabela 68. 

Tabela 68 - Fatores de Influência no Gosto pela Escrita dos Professores. 

 Subcategoria/ Transcrições exemplificativas 
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Vocação  

 

“Eu habitualmente escrevo aqueles textos que me pedem mais da minha profissão, mas não tenho 

aquela vocação para escrever (nem poesia)…mas gostava e gosto de ler.” 

“Eu tenho muita tendência para escrever. Organizo-me através da escrita. A minha planificação é 

por escrita seja através de tabelas ou texto corrido.” 

“Eu sinto-me muito frustrada porque sinto que não vejo os meninos a dar o salto. Depois, ainda por 

cima, é uma área que eu adoro. Eu gosto muito de escrever. Na universidade quando tínhamos testes 

de respostas com duas questões…ai meu deus…eu adorava aquilo. Eu tinha caderninhos de quando 

eu escrevia porque gosto de escrever.” 

 

Também foram referidos pelos professores, de forma natural, Fatores de 

Influência no Não Gosto pela Escrita dos Professores como: a falta de tempo (9 

referências), falta de motivação (4 referências) e de prática (3 referências), observáveis 

na Tabela 69. 

 

Tabela 69 - Fatores de Influência no Não Gosto pela Escrita dos Professores. 

 Subcategoria /Transcrições exemplificativas 
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Falta de Tempo 
 
“ Eu gosto mas não tenho muito tempo, confesso.” 
“ Mas agora escrever sobre um assunto ou ideia ultimamente não tenho feito.” 
“ Não…não faço isso por norma.” 

Falta de Motivação 
 
“Eu acho que estou a perder essa motivação.” 
“E sinto-me um bocado triste porque não consigo passar isso da forma como gostava. Mas se lhes 
perguntar o que gostam mais eles gostam mais de português do que de matemática…eu tento e 
consigo...” 
“Eu…hhhuuuuummmm…não gosto muito de escrever. 
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Prática 
 
“Daqui a pouco já nem sei escrever nada. Mas, às vezes, vejo isso quando estou a ajudá-los a 
construir o texto colectivo e noto que me falta vocábulos. Parece que já não estou a saber organizar 
e ponho-me no papel deles. Às vezes digo: “ora bem, vamos lá analisar, isto está bem?” Deixa-me 
cá ver e vamos pensar noutra palavra (porque eu própria também preciso de pensar). Acho que deve 
ser da idade…” 

Também se observou que 50% dos professores consideram que os seus 

conhecimentos e competências de escrita são adequados e 40% que este são muito bons. 

Apenas 10% dos professores considerou os seus conhecimentos e competências de 

escrita pobres. 

Concluindo, relativamente à perceção sobre o interesse, motivação e 

desempenho na escrita, a maior parte dos professores considera que os seus alunos não 

gostam de escrever principalmente devido a experiências de insucesso e a perceção por 

parte dos alunos das suas dificuldades de desempenho na escrita. No entanto, aspetos 

como a tipologia de textos produzidos influencia o gosto dos alunos por atividades de 

escrita. Quanto aos professores consideram, na sua maioria, gostar de escrever mas 

relativamente à motivação realizar estas atividades ocorre um decréscimo de 10% de 

respostas face ao gosto pela escrita, considerando como fatores de influência a falta de 

tempo para escrever e ainda a falta de vocação para estas atividades. 

Pelo exposto, a visão dos professores sobre o gosto dos alunos pela escrita não é 

unânime, contudo existe uma maior percentagem de professores que considera que os 

seus alunos não gostam de escrever, considerando como fatores de influência do gosto 

dos alunos, aspetos referidos pela investigação como: o gosto evidenciado pelo 

professor; a resistência a atividades de escrita; o desempenho do aluno na escrita e ainda 

o apoio fornecido ao aluno quer pelos pais ou pelas condições, ou ausência delas, para o 

estímulo à escrita. Importa referir que os fatores de influência evidenciados pelos 

professores encontram-se já identificados pela investigação, ou seja, parte destes fatores 

abordam alguns dos aspetos relacionados com o processo e tarefa de escrita, incluindo 

contextos, referidas por Hayes e Flower (1980) e por Hayes (1996b, 2012), forçando a 

ideia da influência do meio e agentes envolventes (Harris & Graham, 2013; Hayes, 

1996b) ou aspetos como a tipologia textual pedida (Carvalho, 2001; Festas, 2002; 

Graham & Harris, 2013; Hayes, 1996b; Hayes & Flower, 1980; Santana, 2007). Os 

professores também destacaram o seu impacto na motivação dos alunos evidenciado 

pela investigação por vários autores (Bruning & Horn, 2000; Graham, 2006b; Harris et 

al., 2008; Zimmerman & Kitsantas, 2007), assim como a relação entre o desempenho na 
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escrita e a relação com a motivação ou a resistência a atividades de escrita (Ericsson, 

2002; Graham & Harris, 2013; Zimmerman & Bandura, 1994). 

2) Práticas de escrita em sala de aula e em casa 

Nas 10 turmas onde os professores lecionam 40% costumam escrever na sala de 

aula, em média e por mês, 6 ou mais textos, 30% escrevem 5 a 6 e textos e outros 30% 

entre 3 a 4 textos. 

 

Tabela 70 - Tipo e Quantidade de Textos que os Alunos Costuma Escrever em Média e 

por Mês. 

 

Tipo de Textos 
Nunca 

(%) 

1 ou 2 textos 

(%) 

3 ou 4 textos 

(%) 

5 ou 6 textos 

(%) 

Mais de 6 textos 

(%) 

Narrativo 10% 30% 20% 10% 30% 

Poesia 50% 20% 20% 10% 0% 

Instrucional 80% 10% 10% 0% 0% 

Peças de teatro 70% 20% 10% 0% 0% 

Informativo 70% 10% 10% 0% 10% 

Opinião 70% 10% 10% 0% 10% 

Segundo os resultados obtidos, observável na Tabela 70, a tipologia de texto 

mais utilizada, nestas turmas, foi o texto narrativo. De destacar que as restantes 

tipologias de textos, à data da realização desta entrevista (início do ano letivo), ainda 

não tinham sido abordadas pela maior parte dos professores. Contudo, o texto 

informativo e a poesia constituíram outras tipologias com maior quantidade de textos 

escritos pelos alunos. Paralelamente, as práticas de escrita de textos de opinião são 

diversificadas, de acordo com a turma, com alguns professores a pedirem aos seus aluno 

para escreverem 6 ou mais textos por mês e outros professores que nunca utilizaram esta 

tipologia. 

No que concerne ao tempo dedicado, em média e por atividade, à escrita de 

textos na escola verificou-se que a maior parte dos professores (50%) despende entre 46 

a 60 minutos, seguido de 20% dos professores que utilizam 10 a 15 minutos ou entre 16 

a 30 minutos. Existe ainda 10% dos professores que afirma utilizar normalmente 60 ou 

mais minutos nestas atividades. 

Quando ao pedido de atividades de produção de texto para casa, e por semana, 
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verificou-se que 30% dos professores nunca tinha solicitado, até ao momento, este tipo 

de atividades e 70% dos professores integrava este tipo de atividade na sala de aula, 

com uma frequência de 1 a 2 textos, por semana. Note-se que num dos casos, a 

professora referiu que não faz este pedido por saber que muitas das famílias dos seus 

alunos não os apoiariam e também não tinham condições físicas (secretária ou espaço 

calmo) para as atividades de escrita. 

Relativamente às estratégias de promoção do processo de ensino-aprendizagem 

da escrita destacam-se alguns aspetos, visíveis na Tabela 71: por um lado a abordagem 

de questões relacionadas com o processo de escrita: seleção do tema (3 referências), 

estrutura (10 referências), revisão (5 referências) ou que influenciam este processo: 

motivação (4 referências), autorregulação (1 referência), e por outras questões básicas 

de escrita como o vocabulário (8 referências), a escrita de parágrafos e frases, entre 

outros. Destaca-se a referência, ainda que de forma mais reduzida, da compreensão que 

os professores têm quanto à necessidade do apoio do professor no processo de escrita (2 

referências), bem como a promoção da autonomia dos alunos (4 referências) ou a 

importância da organização em sala de aula: em grande grupo, pequeno grupo ou 

individualmente (9 referências). 

Tabela 71 - Estratégias de Promoção do Processo de Ensino-aprendizagem na 

Composição de Textos referidas pelos Professores Entrevistados. 

 Subcategoria / Transcrições exemplificativas 
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Estrutura do texto 

“Conforme o tema…Geralmente faço com que se lembrem sempre, por exemplo, quando estou a 

narrar qualquer coisa que tem que haver uma introdução, uma história que se desenvolve…quando 

falam do personagem devem descrever o personagem tanto fisicamente como 

psicologicamente….Essas coisas …localizar a ação, dizer onde se passa, em que altura…essas 

técnicas que desde que se começa a escrever se vai relembrando…e às vezes vão esquecendo.” 

“Como tem muita resistência a começar a escrever…pegando nas ideias, registando no quadro, e 

divido por aqueles três pontos: introdução, desenvolvimento e conclusão. “ 

“Procuro também trabalhar a estrutura do texto e como têm trabalhado muito o texto narrativo 

procuramos começar pela introdução e pensar em perguntas que ajudam na introdução: o quê?- 

espaço; onde? ; quando? E vamos lá organizar…quem vai ser a personagem? ...mesmo quando é o 

texto de opinião…que já aconteceu! Se eu gosto tenho que dizer porquê, mas não vai ser só uma 

frase tem que ser mais do que uma…” 

“Outras coisas eu investigo para que eles façam a introdução, o desenvolvimento, conclusão, 

pontuação…ando a investigar para fazer…” 

(…) Eu acho que eles têm dificuldade em organizar ideias, cingir ao que é pedido… 
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 Subcategoria / Transcrições exemplificativas 

Organização 

 

“Olha, faço um bocadinho de tudo! Tento fazer trabalho de grupo e quando dá até para eles 

estarem um bocadinho… individual…” 

“O início em grande grupo, mas depois individualmente. Até porque esta turma é um bocado 

complicada com o comportamento. Mas depois a comunicação à turma …ai é feita em grande 

grupo.” 

“O grande problema do texto colectivo é que uns trabalham e outros não. E acabam por ser sempre 

os mesmos…eu às vezes digo que não quero mais ouvir a tua voz, acabou, e quero ouvir outras 

pessoas…” 

“Mas há uma necessidade na turma de trabalhar muito colectivamente porque senão não 

conseguimos fazer o trabalho. Porque depois tem que ser um trabalho individual…Quando é um 

trabalho individual eles escrevem sempre na sebenta e depois faço a correção individual. Portanto 

tenho que arranjar o dia seguinte me que eles fazem um trabalho autónomo…às vezes exploração 

gramatical, uma interpretação de um texto…e vou chamando um de cada vez— e estou assim uma 

manhã inteira… às vezes vêm dois a dois…é um trabalho que é necessário para eles entenderem 

que não está bem explicado, porquê? ... que a ortografia está errada, porquê?…diz-me as 

regras…até para eles terem a ideia da formatação do texto: o parágrafo …terem a ideia também 

que esta parte é a introdução; esta parte é o desenvolvimento, onde tenho que pôr o trama e esta 

parte é a conclusão…é uma coisa que têm muita dificuldade…principalmente os alunos com 

dificuldades.” 

Há a explicação em grupo e depois há um trabalho individual (…) mas [o texto poético] faço em 

grupo.” 

“Este ano noto que eles estão mais seguros e com mais vontade…no terceiro ano foi colectivo e 

individual…foi um ano um bocadinho difícil…” 
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Ideais/vocábulos 

 

“ Normalmente… começar por pegar na ideia e fazer uma chuva de ideias em termos coletivos.” 

“ Eu geralmente começo sempre por me pôr no lugar deles…parto por ai…depois estímulo para 

os vocábulos. Vamos ao registo tipo chuva de ideias.” 

“E têm [os alunos] um vocabulário muito pobre. Muitas vezes eu tento fazer um leque de 

sinónimos e adjectivos…mas têm tendência a utilizar vocabulário mais simples…no outro dia tive 

a manhã toda com um texto para trabalhar o vocabulário porque era muito botânico…mas têm um 

vocabulário muito pobre.” 

 

Revisão 

 

“E depois, vamos construindo e lendo…e analisamos…será que fica bem esta palavra? Haverá 

outra? Tento enriquecer o vocabulário. Às vezes digo “ essa palavra é parola! Não, não vamos 

lá…outra palavra….essa é boa!” Temos ali um cartaz do vocabulário e temos registado palavras 

novas. Pronto, estimulamo-nos assim e analisamos o texto no final. Lemos.  
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 Subcategoria / Transcrições exemplificativas 

Motivação 

 

“ (…)Tento sempre um bocado ir aos conteúdos, claro, mas tento dar sempre a minha opinião e 

tento sempre motivá-los para a escrita…tento sempre coisas diferentes para ver se os motivo.” 

Usamos tipos jogos…porque se eu disser que vamos fazer um texto eles fecham-se…eles 

sabem…as dificuldades deles é expressá-las as ideias para a escrita, porque eles têm ideias. Por 

isso tento fazer isso noutras coisas…Já me questionei muitas vezes…às vezes fico 

frustrada…acho que não está a surtir grande efeito…há meninos que aproveitam isso e ficam a 

pensar…mas há meninos que como são mais introvertidos e fechados, como está toda a gente a 

trabalhar eu vou indo na maré. Mas sinto que para esses eu não estou a conseguir chegar lá.” 

“(…)O texto poético está a ser trabalhado…eu gosto muito de poesia” 

“ (…) com qualquer coisa para obrigar a escrever…na semana passada foram construindo a 

receita aos bocadinhos e ao mesmo tempo que fazíamos uma compota…é assim…não sei…vamos 

ver…” 

 

Seleção dos temas 

 

“Escrita em grupo, oficina da escrita criativa…eu tento muitas vezes utilizar temas do dia-a-dia ou 

dias comemorativos para puxar para a escrita. Por exemplo na semana da alimentação criámos 

acrósticos…atividades em que não tenham que escrever muito...” 

 

Autonomia 

 

“ (…)este ano já noto que não ficam parados…dá-me uma ideia, dá-me uma dica…já noto 

isso…acho que estão a interiorizar o processo… agora falta o debruçar sobre o que fazem e ter a 

capacidade de reflexão.” 

 

Apoio do professor 

 

“ (…)tento ajudá-los nesse aspeto tentando sempre não o eu mas o “nós”…é sempre nós…acho 

que é importante para perceberem que a professora está connosco, temos aqui a ajuda dela e ela 

está a trabalhar connosco. Está aqui para ajudar.” 

 

Autorregulação 

 

“Outra coisa que também faço é relembrar para quem vão escrever…se vou escrever para alguém 

será que essa pessoa vai entender?...estamos a atingir o objetivo?. Lá está, por isso tenho alguns 

alunos que gostam de escrever porque já começaram a dominar mas não todos…” 

Relativamente ao tipo de estratégias utilizadas junto de alunos com problemas na 

escrita observou-se que 50% dos professores afirmou utilizar estratégias para estes 

alunos e outros 50% afirma, de forma oposta, utilizar as mesmas estratégias para todos 

os alunos da turma. 
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As estratégias específicas para alunos com problemas na escrita mais utilizada 

pelos professores são: o acompanhamento individualizado (10 referências), mais tempo 

(5 referências) para as atividades de escrita ou ainda mais trabalho da estrutura (3 

referências). Por sua vez, as menos utilizadas são o estímulo à participação oral (1 

referência) em grande grupo e a diminuição da extensão do texto pedido a estes alunos 

(2 referências), observável na tabela apresentada abaixo (Tabela 72). 

Tabela 72 - Estratégias Específicas para Alunos com Problemas na Escrita, referidas 

pelos Professores Entrevistados. 

 Subcategoria /Transcrições exemplificativas 
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Acompanhamento individualizado 

 

“Esses miúdos, geralmente, eu faço com que tentem sozinhos fazer o texto e muitas vezes vou 

ao pé deles e tento ajudar nas suas “falhas”...É um acompanhamento individualizado.” 

“É assim, tento mais individualizadas mas como essas diferenças são mais devido a problemas 

de aquisição tento ser mais individualizadas mas não muito diferentes das outras.” 

“temos as estratégias da turma e eu tento depois individualmente, quando vou analisando o que 

estão a escrever tento dar umas dicas: não te esqueças do onde, olha o quando, achas que esta 

frase está bem? Vou tentando fazer a autocorrecção com ele e depois chamo à atenção…” 

Mais tempo 

 

“Às vezes eles precisam de mais tempo e mais maturidade…” 

Mais trabalho da estrutura 

 

“No texto é mais a estrutura do que propriamente a ortografia…a extensão [nos alunos com 

problemas na escrita], porque muitos dos alunos que tem problemas na escrita têm dificuldade 

em organizar o pensamento.” 

Menor extensão 

 

“Modifico, normalmente, a extensão do texto. Reduzido para se concentrar mais nos três 

momentos... 

Maior estímulo para a participação oral 

 

“Com eles eu tento puxar por estes. Quando fazemos a nível em grupo eu tento puxar por eles. 

Porque são aqueles que se fecham mais quando trabalho individual. Porque muitas vezes em 

grupo não sentem tanta dificuldade estamos todos juntos: se disser alguma ajuda estamos todos 

juntos, não há problema….Já fiz com eles, no ano passado, o texto por cor. Depois ai eles 

perceberam que falaram pouco, não tinham a cor ou se repetiam as cores…” 

Alguns professores referiram ainda não se centrar tanto em aspetos como a 

ortografia durante o processo de escrita dado que os alunos, por estarem já no 4.º ano de 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

335 
  

escolaridade, já terem o erro interiorizado. Optam assim por trabalhar aspetos 

específicos, básicos da escrita, em exercícios e fora da produção de textos, no sentido de 

o aluno se concentrar no processo de escrita. 

Terminando, relativamente às práticas de escrita do professor em sala de aula e 

em casa, observaram-se, como seria de esperar, uma maior produção de textos no 

contexto de sala de aula, com uma valorização de aspetos relativos ao processo de 

escrita, organização diversificada das dinâmicas de sala de aula (grupo, individual).  

Segundo metade destes professores existe uma sensibilidade para aspetos 

relativos à adaptação das práticas de escrita junto de alunos com problemas de escrita, 

como a utilização de momentos de o apoio individualizado ou maior tempo para as 

tarefas. 

Desta forma, quanto às práticas de escrita em sala de aula, segundo a maior 

parte dos professores entrevistados, os alunos escrevem seis ou mais textos 

especialmente textos narrativos. De referir que os professores não apresentaram uma 

grande diversidade de textos escritos atendendo que a entrevista foi realizada no início 

do ano letivo, o que poderá ter comprometido o tipo de respostas obtidas. Em termos de 

tempo despendido por atividade de escrita, a maior percentagem de resposta incidiu 

sobre os 46 a 60 minutos, o que de acordo com a literatura é um tempo adequado e 

acima do normalmente despendido pelos professores, a nível internacional (Cutler & 

Graham, 2008; Graham, Harris, Fink-Chorzempa, & MacArthur, 2003a). Em casa, os 

alunos costumam escrever, na sua maioria, entre um a dois textos por semana. Contudo 

um dos professores entrevistados afirma ter a noção de que os alunos não dispõem de 

condições de apoio físico (ex.: espaço adequado) e humano (ex.: apoio ou incentivo dos 

pais) para a realização deste tipo de atividades, o que levava a que os alunos não 

realizassem as tarefas ou as realizassem de forma apressada e desadequada, o que 

reforça a importância das condições do meio envolvente no desenvolvimento da 

motivação e autoeficácia durante a aprendizagem referidas por Zimmerman (2000) e 

que devem ser compreendidas e interpretadas quer pelos professores, quer pelos 

investigadores nas intervenções e estudos realizados. 

No sentido de compreendermos os modelos de ensino utilizados na escrita e a 

preparação dos professores, que segundo Barbeiro (2012) e Harris e Graham (2016) são 

fatores que influenciam a aprendizagem da escrita dos alunos, foi possível constatar que 

as estratégias adotadas pelos professores na promoção do ensino-aprendizagem na 

composição de textos referiam aspetos intrínsecos ao processo de escrita (seleção de 
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temas, vocabulário, estrutura do texto, revisão, motivação), ao comportamento dos 

alunos (ex.: autorregulação, autonomia) e do professor (ex.: diversificação da 

organização das dinâmicas da atividade ou apoio e envolvimento explícito do professor 

no processo de escrita dos alunos). De referir que todos os fatores se encontram 

descritos pela literatura e devem ser abordados ou utilizados durante o processo de 

ensino-aprendizagem da escrita, podendo ser agentes facilitadores deste processo, 

nomeadamente: seleção dos temas (Cruz, 2009; GAVE, 2012a); ideias/vocabulário 

(Hayes & Flower, 1980; Olinghouse & Wilson, 2013), estruturação do texto 

(Albuquerque, 2002; Barbeiro & Pereira, 2007; Carvalho, 2001; Graham, Harris, et al., 

2015b; Troia, 2014), revisão (Bereiter & Scardamalia, 1987; Cruz, 2009; Fitzgerald, 

1987; Graham, Bollinger, et al., 2012; Graham, McKeown, et al., 2012b: Graves, 1983; 

Hayes, 2012; Hayes & Flower, 1980; Mason et al., 2011), motivação (Bruning & Horn, 

2000; Graham, 2006b; Harris et al., 2008; Hayes, 2012; Hidi & Boscolo, 2006; Vue et 

al., 2015; Zimmerman & Risemberg, 1997; Zimmerman & Bandura, 1994), 

autorregulação (Hayes, 1996b; Hayes & Flower, 1980; Pajares et al., 2000; Schunk & 

Zimmerman, 2007; Zimmerman & Kitsantas, 2007), autonomia (Delano, 2007; Harris 

& Graham, 2009; Harris et al., 2008), apoio do professor (Graham & Perin, 2007; 

Harris & Graham, 2016; Harris et al., 2008; Mastropieri & Scruggs, 2002) e a 

organização das dinâmicas das atividades (Cutler & Graham, 2008). Destaca-se a 

capacidade de desenvolver o tema proposto e as técnicas e a organização textual como 

diretrizes do GAVE (2012a), também indicados pelos professores, assim como o 

desenvolvimento de capacidades de autorregulação por estarem associadas a escritores 

competentes que apresentam uma maior sensibilidade para este aspeto (Bereiter & 

Scardamalia, 1987; Carvalho, 2001; Festas, 2002). 

Vários autores têm reconhecido que os professores nem sempre conseguem 

ajudar os seus alunos a desenvolverem estratégias para ajudar a ultrapassar as suas 

dificuldades (Cruz, 2009; Harris & Graham, 2013). Também se sabe que práticas 

diferenciadoras são positivas para o desempenho de alunos na escrita (McKeown et 

al., 2016; Tomlinson, 2005; Tomlinson et al., 2003), muito embora sejam pouco 

frequentes em sala de aula (Box, Skoog, & Dabbs, 2015). Nesse sentido, procedeu-se à 

identificação das estratégias específicas utilizadas pelos professores junto 

dos seus alunos com problemas na escrita e constatou-se que apenas metade dos 

professores entrevistados (5) referiram estratégias centradas no processo de 

aprendizagem (e. g acompanhamento individual) ou no processo de avaliação (e.g. mais 
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tempo, menor extensão). Deste modo é possível compreender quais as estratégias mais 

referidas pelos professores entrevistados e mais frequentes (acompanhamento 

individualizado e mais tempo para a realização de atividades de escrita) bem como as 

menos utilizadas (estímulo à participação oral em grupo turma ou pedido de menor 

extensão para o texto produzido por estes alunos). 

Pelo exposto, verifica-se que algumas das estratégias são sustentadas pela 

investigação dado que existe um consenso sobre o benefício de apoios mais 

individualizados e específicos junto de alunos com DAE e problemas na escrita, onde o 

professor poderá apoiar o aluno (Graham, McKeown, et al., 2012b; Graham & Perin, 

2007; MacArthur, 2009; Troia, 2014), servir de modelo (Graham, Harris, et al., 2015b; 

Graham, MacArthur, et al., 2007a; MacArthur et al., 2006; Pressley et al., 2006) e 

clarificar o processo de escrita (Barbeiro, 2012; Graham, 2006b; Graham et al., 2016; 

Graham, Harris, et al., 2015b; Graham & Perin, 2007; Graham & Sandmel, 2011; Harris 

& Graham, 2016; Troia, 2014; Troia, Lin, Cohen, & Monroe, 2011). Assim, os 

professores que não têm a oportunidade de apoiar os alunos com problemas na escrita 

ou DAE, tendem a apresentar um reduzido conhecimento sobre o processo de escrita e 

dificuldades na resolução de problemas ou no envolvimento da tarefa, que facilitam o 

processo de escrita destes alunos (Gillespie & Graham, 2014b; Graham, Collins, et al., 

2015; Graham & Hall, 2016; Graham, Hebert, et al., 2015; Hayes & Flower, 1980; 

Rogers & Graham, 2008). 

Também quanto à possibilidade de fornecer mais tempo para a realização das 

atividades, esta faz sentido dado que estes alunos apresentam muitas vezes uma 

velocidade de escrita inconstante (ex.: lenta ou muito rápida), dificuldades na gestão do 

tempo e tendem a dedicar pouco tempo ao processo de escrita. Ainda nessa lógica, 

permitir que a extensão do texto dos alunos com problemas de escrita seja mais reduzida 

revela-se uma opção possível no sentido de permitir ao aluno focar a sua atenção na 

tarefa, contornar problemas de fluência na escrita ou permitir contrariar a tendência para 

a escrita de textos menos extensos e legíveis que os seus pares. 

Paralelamente o trabalho de estruturação de ideias e do texto está reconhecido 

como uma das necessidades dos alunos com problemas na escrita ou DAE (Graham, 

2006b; Graham, Harris, et al., 2015b; Harris et al., 2008; Harris et al., 2002) dado que 

estes alunos tendem a ter dificuldade de organização e estruturação do processo de 

escrita (ex.: menos coerentes), bem como a apresentarem reduzida planificação e por 

vezes dificuldade em sequencializar acontecimentos (Harris & Graham, 2013; 
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MacArthur et al., 2016; Todd Richards et al., 2016). 

Embora só uma professora tenha referido a utilização do estímulo à participação 

oral, esta prática é reforçada por Wells (1986) e permite a valorização da inteligência 

coletiva, defendida por Levy (2003), assim como, a valorização da importância de 

múltiplos meios de informação (CAST, 2011b) ou dos diferentes tipos de inteligências 

(Cope & Kalantzis, 1995), o que pode ser benéfico para os alunos com DAE ou 

problemas na escrita uma vez que, muitas vezes, apresentam comprometimentos ao 

nível do processamento da informação (ex.: auditivo, visual). 

Em termos gerais os professores entrevistados identificaram algumas estratégias 

que podem ser eficazes junto de alunos com DAE ou problemas na escrita (Gillespie & 

Graham, 2014a; Graham & Hall, 2016; Graham & Harris, 2005; Harris et al., 2003; 

Harris et al., 2003; Harris et al., 2008; Mason et al., 2011; Schwartz & MacArthur, 

1990; Wagner et al., 2011). Contudo, é fundamental dotar os professores do 

conhecimento para a utilização de estratégias específicas nos alunos com DAE e 

problemas na escrita dado que 50% dos professores utiliza as mesmas estratégias para 

todos os alunos, apesar de sabermos que estes alunos necessitam de suporte para 

lidarem com as suas dificuldades de escrita (Graham & Perin, 2007), o que vem reiterar 

os dados obtidos por Graham e Harris (2013), onde se verificou que os professores 

apresentam reduzida adaptação das estratégias junto de alunos com dificuldades na 

escrita. 

Associando o facto de muitas outras estratégias validadas ficaram de fora das 

referências dos professores e por alguns professores não adaptarem as suas práticas às 

necessidades dos alunos, revela-se a necessidade de um aumento do conhecimento sobre 

PBE e consequências das DAE e problemas na escrita por parte dos professores (ex.: 

formação) para adequar em a sua intervenção às caraterísticas e necessidades dos alunos 

e aumentar a sensibilização para estas questões (Graham & Harris, 2013; Graham, 

Harris, et al., 2015b). Necessidade, esta, inclusivamente reconhecida pela maior parte 

dos professores entrevistados, quer ao nível da escrita, bem como na utilização das TIC 

junto de alunos com DAE ou problemas na escrita, apesar dos professores não referirem 

especificamente as práticas baseadas em evidências, possivelmente pelo 

desconhecimento sobre o conceito. 

Em síntese, as práticas dos professores na escrita apresentam uma frequência 

acima do identificado noutros contextos educativos internacionais, quer quanto ao 

número de textos escritos, quer ao tempo dedicado por atividade de escrita. Algumas 
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tipologias de textos são mais evidenciadas no contexto escolar, especialmente o texto 

narrativo e o contexto de sala de aula é privilegiado para a composição de textos quando 

comparado com o contexto casa. As práticas de promoção do processo de ensino-

aprendizagem na sala de aula, referidas pelos professores, centram-se mais no processo 

de escrita e constituem estratégias reconhecidas pela investigação com úteis e 

fundamentais para o processo de escrita, contudo existem muitas outras estratégias 

reconhecidas pela investigação como eficazes ou promotoras das aprendizagens dos 

alunos que não forram referidas, o que revela a necessidade de se continuar a difundir 

junto dos professores estas práticas. Quanto às práticas alunos com problemas na escrita 

verificou-se que metade dos professores não altera as práticas para estes alunos e, 

quando o fazem, centram as adaptações pedagógicas ao nível do processo de 

aprendizagem e de avaliação do aluno. Pelo exposto constata-se que, apesar dos 

esforços de alguns investigadores, muito mais existe a fazer no sentido de 

consciencializar os professores para a importância de construir intervenções 

pedagógicas adequadas às caraterísticas e necessidades dos alunos e de os dotar de 

estratégias e métodos eficazes para estes alunos. Assim, considera-se um ponto-chave 

para o futuro a difusão dos resultados positivos de práticas pedagógicas junto de alunos 

com problemas na escrita. 

3) Perceção sobre interesse e motivação para a utilização das TIC 

Todos os professores participantes consideram que as TIC podem ser benéficas 

para o processo de ensino-aprendizagem e também para a escrita pelos motivos 

apresentados na tabela que se segue (Tabela 73). De igual modo, percecionam ter 

conhecimentos e competências para utilizar este recurso em sala de aula com os seus 

alunos, especialmente por se tratar de alunos do 1.º CEB. Contudo, a forma como se 

avaliam é distinta: 50% dos professores considera adequada, 30% muito boa e 20% 

pobre. 

 

 

Tabela 73 - Benefícios da Utilização das TIC na Aprendizagem, em geral, e na Escrita, 

em particular, Percecionados pelos Professores Entrevistados. 
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 Subcategoria / Transcrições exemplificativas 
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Utilidade 

“Como vê aqui não existe [Tecnologia] …ninguém tem computador, só o diretor…é fundamental 

colocar essa questão…ainda bem que é colocada.…Considero até porque é o futuro…tudo 

caminha para lá…eu penso que, infelizmente…é como os livros…eu penso que vão deixar de 

existir como um objeto físico para passar tudo para a tecnologia…é importante os miúdos 

dominarem as técnicas dos computadores e saberem utilizar porque é o futuro. Sem dúvida!!” 

Motivação 

“ Acho que sim, ajudam. É um meio de os motivarem…é uma das coisas porque pedi computador. 

Pelo menos é um meio de eles os motivaram…que eu nunca tive computador…assim os que 

terminarem primeiro…a ver se os motivo de alguma forma e depois eles irem escrever os textos 

deles ali.” 

“Sem dúvida…Em termos logo, à partida, de motivação…Apresentação de imagens…completar 

espaços. Acho que eram tarefas simples que eles poderiam ver, à partida, que conseguem com 

pequenas palavras começar a fazer textos maiorzinhos e depois perder o receio de colocar as 

palavras no local certo, de estruturar. Ou então com lacunas a faltar frases inteiras, 

parágrafos…para começarem a perder essas dificuldades..” 

“Sim, pelo gosto que eles têm. Às vezes é mais fácil para eles.” 

“(…) Muito, muito…porque muitas vezes eles não gostam de estar a escrever e se fosse no 

computador era mais sedutor.” 

Feedback 

“(…) e verem também…se fosse interactivo de maneira a terem um feedback seria interessante.” 

Exploração de conceitos e locais 

“(…)[áreas a utilizar as TIC] Principalmente em Estudo do Meio em que é tudo muito 

abstracto…os conceitos…estamos limitados às imagens que têm no manual e visitas de estudo 

também não nos permitem explorar tudo.” 

“(…)nas disciplinas de Estudo do Meio e Matemática onde há apresentações muito boas para 

explicar os conteúdos, principalmente geometria, decomposição dos sólidos, transformação em 

planificações…tudo isso muito fácil de perceberem…” 

Assim, é unanime a atribuição de benefícios à utilização das TIC especialmente 

devido: à motivação (10 referências) que os alunos evidenciam, à possibilidade de se 

explorar conceitos abstratos (10 referências) e ainda à utilidade do domínio deste 

recurso para o futuro dos alunos (7 referências). Por outro lado, a questão do feedback 

(2 referências) apresenta uma perceção divergente: para uns professores é positivo por 

permitir uma resposta imediata e outros consideram que é negativo dado que os alunos 

tendem por exemplo a alterar a forma de escrita de uma palavra porque esta se encontra 

assinalada, sem muitas vezes prestarem atenção às alterações efetuadas, possível 

pertinência ou motivos para a mudança: “(…) Se bem que os alunos dizem: eu escrevo 

lá porque ele corrige…acho que às vezes não refletem sobre a correção e é um ponto 

negativo” (P6). 
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Também se constatou a opinião unânime quanto à falta de recurso (10 

referência) ou recursos obsoletos (7 referências), como é representativo nesta 

transcrição: “Eles gostam imenso e é uma pena não ter meios. Têm lá em cima uma sala 

do ATL que tem computadores mas estão obsoletos. Tal como este que está ali. Eu 

tentei pô-lo a arrancar mas não arrancava. Eu tentei por a funcionar mas não dava. 

Depois trouxe o meu porque tenho uma série de materiais, apresentações a assim, para 

utilizar e trouxe o meu porque senão não tenho como…” (P3). 

Paralelamente todos os professores afirmam gostarem, estarem e sentirem-se 

motivados para utilizar estes recursos na sala de aula. Similarmente todos os professores 

reconhecem que os seus alunos gostariam de utilizar as TIC (computadores ou tablets) 

na sala de aula e 90% afirma que os seus alunos gostam, igualmente, de utilizar estes 

recursos em casa. Os restantes 10% dos professores não sabe dado que os alunos da 

turma, na sua maioria, não dispõe destes dispositivos em casa. 

O conhecimento e competências TIC dos alunos em sala de aula são 

reconhecidos por todos os professores e onde 80% caracteriza o desempenho médio dos 

alunos, em geral, como adequado, 10% pobre e os restantes10% inadequado. 

Tabela 74 - Motivos Apontados pelos Professores para a não Utilização das TIC na 

Sala de Aula. 
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Recursos obsoletos 

 

“Íamos ao Google ou Youtube…primeiro que a imagem surgisse ou o vídeo era 

horrível! Até os miúdos desemperravam…era horrível! Tenho consciência que se 

existissem meios era muito mais enriquecer para eles.” 

“Não, mais porque nós não temos muita ajuda do computador. Ele vai abaixo, é 

preciso…nunca mais anda…e tenho mesmo que utilizar outras estratégias.” 

Falta de Recursos 

 

“Não, neste momento ninguém utiliza…a não ser uma colega que traz o computador 

e utiliza…comprou até um projetor…mas eu acho que não tenho que ser eu a fazer 

isso…e utiliza…até aproveitamos os recursos dela e partilhamos (porque tem o 4.º 

ano). O que eu não concordo nada porque acho que cada sala deveria ter pelo menos 

um ou mais para os miúdos.” 

“Não costumo utilizar para a escrita porque não tenho meios.” 

Em síntese a perceção sobre o interesse e motivação para a utilização das TIC é 
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positiva, considerando que permite motivar os alunos para as aprendizagens, poupar 

tempo e facilitar o acesso e processo de aprendizagem. No entanto, a maior dificuldade 

resiste na inexistência de recursos TIC ou na existência de recursos obsoletos, 

problemas de acesso à internet ou em pouca quantidade que comprometem a realização 

de atividades com este recurso, como é expresso por esta professora: “Gostava que as 

salas tivessem mais equipamentos, pelo menos um quadro interactivo em todas as salas. 

Temos uma sala rotativa que está disponível mas às vezes a colega de apoio utiliza.”, 

referidos na Tabela 74. Existe ainda uma sensibilização dos elementos das Direções dos 

agrupamentos de escolas para a tentativa de melhorar as condições tecnológicas nas 

escolas, como referido por uma professora: “(…) Dizem que vamos ter uma sala de TIC 

mas estamos à espera…aqui, no fundo do corredor há um espaço que o coordenador 

está a tentar colocar alguns computadores para de vez em quando os alunos poderem 

passar por ali.” (P2). 

Assim, os professores entrevistados foram unânimes em considerar as TIC como 

benéficas para o processo de ensino-aprendizagem corroborando com vários autores 

(CAST, 2011b; Kilpatrick et al., 2014; Vanderbilt., 1992) (Hughes & Zachariah, 2001, 

Otto Albion, 2002; Papert, 1994), incluindo relativamente à utilização pedagógica das 

TIC no 1.º Ciclo do Ensino Básico (Hansen, 2007; Miranda, 2007; M. Cox et al, 2004). 

Consideraram igualmente útil as TIC para o processo de ensino-aprendizagem da escrita 

e concordaram com a visão defendida por autores distintos (Buckingham, 2007; 

Carnahan et al., 2012; Graham & Hall, 2016; Morphy & Graham, 2012; Peterson-

Karlan, 2011; Tavares & Barbeiro, 2011). 

Os aspetos positivos identificados de forma unânime pelos professores para a 

utilização das TIC na sala de aula foram a motivação e a possibilidade de explorarem 

conceitos e locais, especialmente conceitos abstratos que se tornavam mais 

compreensíveis e concretos com recurso a estas ferramentas. Assim, a ideia de que as 

TIC podem contribuir para a motivação dos alunos face às aprendizagens, defendida 

pelos professores entrevistados, reitera as posições de vários autores (Baptista et al., 

2011; Erickson & Koppenhaver, 2007; Graves, 1983; MacArthur, 1996; MacArthur, 

2009; Peterson-Karlan, 2011; Ribeiro et al., 2010; Troia et al., 2012). A maior parte dos 

professores concordou com vários autores (Graham, Bollinger, et al., 2012; Kilpatrick et 

al., 2014; Kress, 2003; Lacina & Griffith, 2012; MacArthur, 1996; MacArthur, 2009) 

quanto a utilidade das TIC para os alunos, enquanto ferramentas incontornáveis no seu 

dia-a-dia, relembrando que a integração das TIC na sala de aula está dependente das 
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crenças dos professores (Al Khaldi & Al Jabri, 1998; Williams et al., 2000).  

Alguns professores referiram ainda a facilidade na obtenção do feedback, 

utilizando as TIC, como positiva para o processo de ensino-aprendizagens dos alunos, 

muito embora seja importante verificar se a alteração das respostas resulta de um 

processo de aprendizagem dos alunos ou mera alteração mecânica sem atender ou 

compreender o porquê da mesma, o que reforça a opinião de Forgrave (2002) e de 

MacArthur (2009). 

Foi encontrada consenso relativamente aos conhecimentos e competências para a 

utilização as TIC em sala de aula com os seus alunos por parte dos professores 

entrevistados, tendo estes considerado, na sua maioria, apresentar um desempenho 

adequado neste domínio. Assim, a maior parte dos professores entrevistados não 

consideram ter falta de preparação para a utilização das TIC, na sala de aula (Ramos et 

al., 2007b; Sancho & Hernández, 2006). Contudo, atendendo à complexidade de 

utilização das TIC, no contexto pedagógico, e na tentativa de compreender este 

fenómeno, identificaram-se barreiras à utilização das TIC na sala de aula tendo sido 

referidas: a falta de recursos e/ou a presença de recursos obsoletos nas escolas. Ambas 

as barreiras foram referidas pela BECTA (2004) e pelos professores participantes no 

estudo de Graham et al. (2003a), sendo que a falta de recursos também foram referidas 

por mais autores e entidades (BECTA, 2007; Balanskat, Blanime e Kefala, 2006). De 

igual modo, alguns professores concordaram com Cuban (2001) e reconheceram que 

quando utilizam as TIC na sala de aula não costumam modificar os métodos de ensino 

na sala de aula. Por outro lado, os professores entrevistados não referiram o tempo 

como barreira para a utilização das TIC na sala de aula o que contrariam os resultados 

obtidos por Akbiyik e Seferoglu (2012) onde os professores referiram este aspeto como 

a maior barreira. 

Apesar disso a maior parte dos professores diz sentir-se motivado e gostar de 

utilizar as TIC na sala de aula, o que contraria os resultados obtidos por outras 

investigações (BECTA, 2004) e consideram que o seus alunos também gostariam de 

utilizar as TIC, na escola e em casa, ainda que os professores considerem que a escola é 

o local preferido para a utilização das TIC. Também na visão dos professores, a maior 

parte dos alunos têm conhecimentos e competências para a utilização das TIC na sala de 

aula. 

Resumindo, destaca-se que na perspetiva da maior parte dos professores 

entrevistados: quer os alunos e professores gostam, encontram-se motivados e têm 
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conhecimentos e competências de utilizar as TIC no contexto de sala de aula, o que 

corroborou, em parte, os dados de investigações prévias. Identificaram ainda algumas 

barreiras à utilização destes recursos como a falta de recursos ou a existência de 

recursos obsoletos que devem ser reconhecidas e colmatadas pelos agrupamentos, assim 

como algumas vantagens da utilização pedagógica deste recurso especialmente a 

motivação, o permitir poupar tempo durante o processo de aprendizagem e ainda a 

facilidade ao acesso e no processo de ensino-aprendizagem. Sendo que quer as barreiras 

como as potencialidades apontadas já haviam sido referidas por autores previamente à 

realização das entrevistas, ainda que se tenha verificado a valorização de alguns aspetos 

distintos em detrimento de outros valorizados por outros autores. 

 

4) Práticas de utilização das TIC em sala de aula e em casa 

Apenas 30% dos professores participantes afirma não utilizar as TIC, na sala de 

aula. Assim, em 70% das salas de aula, a frequência de utilização varia entre muitas 

vezes por mês (10%), semanalmente (20%), muitas vezes por semana ou diariamente 

(30%). 

Quanto à duração das atividades que envolvem as TIC, em média, dura entre 16 

a 30 minutos (40%), entre 31 e 45 minutos (20%) ou entre 10 e 15 minutos (10%). Pelo 

que quando se trata de atividade de escrita com recurso às TIC a realidade é distinta, ou 

seja, 70% dos professores refere não utilizar as TIC para a escrita e dos que utilizam 

este recurso, o tempo despendido é geralmente de 10 a 15 minutos (20%) ou 46 e 60 

minutos (10%). 

As práticas de utilização das TIC em sala de aula indicadas pelos professores 

foram: as pesquisas (10 referências), as visualizações de vídeos ou apresentações (5 

referências), a realização de atividades interativas (3 referências) e o uso do 

processador de texto, que poderão ser observados na tabela 75.  

 

Tabela 75 - Práticas de Utilização das TIC em Sala de Aula Identificadas pelos 

Professores Entrevistados. 
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 Subcategoria / Transcrições exemplificativas 
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Pesquisas 

 

“Já mandei investigar coisa e houve alguns que trouxeram. mas ainda é cedo para lhe dizer porque 

aqui ainda não utilizaram.” 

“Utilizo… (ultimamente temos tido problemas…) mas usamos muito quando à dúvidas, para tirar 

essas dúvidas. 

“Eu acho que aqui no 1.ºciclo deveriam saber investigar um tema que queiram…ir há net 

investigar. Às vezes fazia isso aqui quando estávamos a investigar um tema de estudo do meio.” 

“(…)busca de vocabulário que eu faço com isto ligado [quadro interativo] para verem como 

procurar, como seleccionam quando vêm uma palavra, como escolhemos a palavra porque pode ter 

significados diferentes no contexto. 

Visualizações 

 

“(…) visualização…fazemos isso muito…vamos ao quadro interactivo visualizar…Ainda ontem 

foi uma das aulas foi fazer a parte gramatical e uma revisão no quadro interactivo. Tinha as 

fichinhas e fizeram em conjuntos.” 

“(…)Íamos ao Google ou Youtube…” 

“(…)Projeto, quadro interactivo. Acho que há bastantes recursos apelativos ligados aos 

manuais…penso que até ao nível da correcção no quadro…facilitaria…estaríamos a perder menos 

tempo que depois poderia ser usado para outras coisas…ter tempo para fazer consolidação.” 

“Utilizo mais para a visualização de apresentações” 

“Eu também trabalho muito com o projetor porque no 2.º ano para nos prepararmos para os testes 

intermédios arranjava vários testes de outras editoras e projectava no quadro e depois 

trabalhávamos no próprio quadro. Eles adoravam...não tinham que escrever.” 

Interação 

 

“Eu acho que com o quadro interactivo, por exemplo, daria para explorar outras formas. Mesmo 

recorrer a atividades diferentes e diversificadas…Por aquilo que vi no quadro interactivo e fui 

informada…por exemplo, quer no português como na matemática. Mas relativamente ao português 

há lá uma opção que dá para voltar atrás e ver, explorar o que tinha sido feito (corrigido). É uma 

forma de interiorizarem e melhorarem. Era uma boa maneira de trabalhar a escrita e promover o 

sucesso…Muitas vezes não gostámos e apagamos…claro que depois há uma conclusão: agora não 

está melhor?...Gostei muito dessa atividade no quadro interativo…era uma boa forma de eles 

visualizarem, comparar o antes e o depois e relembrarem o que mudaram.” 

“No esqueleto tenho o Cd da Santilhana que tem muitas atividades interactivas. Só que obriga-me 

a trazer o computador para pôr o CD porque não tenho quadro interativo, só projeto, mas eles 

adoram! Porque é aquela parte da concretização. Há lá jogos e eu ponho, vêm as imagens…há lá 

jogos…adoram ver o esqueleto a andar e saltar. Quem diz isso também no português: descobrir o 

erro, onde está mal…e andamos ali: eu sei!!eu sei!!… e aquilo apita…anda para trás.” 
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 Subcategoria / Transcrições exemplificativas 

Processador de texto 

 

“(…)Também é uma forma de, para aqueles alunos mais rápidos, e então utilizamos o computador 

para eles escreverem. Pegarem no texto e escrevem sobre uma situação que estão a viver, por 

exemplo o outono, e depois imprimimos e colocamos lá fora…tem um placar e eles depois sentem-

se orgulhoso e dizem “fui eu que fiz isto.” 

“Principalmente para eles acho que o Word, o ir buscar imagens para colocar e construir um 

texto…o básico.” 

“(…)produção de textos também…a utilização do computador quando aparece o corretor 

ortográfico…a sinalização do erro…poderiam verificar outras opções que poderiam ter …até a 

autocorreção.” 

Em casa, de acordo com a perceção dos professores, os alunos geralmente 

utilizam as TIC, muitas vezes por semana (50%) ou semanalmente (30%). Alguns 

professores (10%) consideraram que os seus alunos utilizam este recurso muitas vezes 

por mês ou diariamente. 

Relativamente ao tempo de utilização das TIC neste contexto verificou-se 

alguma discrepância na perceção dos professores com 40% a considerar que os alunos 

utilizavam estes recursos entre 16 a 30 minutos e 30% a considerar que utilizam mais de 

60 minutos. Também alguns professores considerar que os seus alunos utilizam as TIC 

entre 31 a 45 minutos (20%) ou 46 a 60 minutos (10%). 

As práticas de utilização das TIC em casa, identificadas pelos professores 

titulares, foram: a visualização de vídeos (6 referências), os jogos (5 referências), as 

pesquisas (3 referências) e a realização de exercícios complementares (2 referência), 

como mostra a tabela 76. Estas são similares às realizadas na escola, excetuando os 

jogos enquanto atividade principal no tempo livre das crianças. Porém, os professores 

sabem que os pais regulam ou proíbem a utilização das TIC, durante a semana, dado 

que algumas crianças “têm dificuldade em se desligar destas atividades” (especialmente 

dos jogos) demonstrando comportamentos de dependência reconhecidos pelos pais 

junto dos professores. 

Em casos específicos, e quando o professor pede a realização de uma tarefa 

escolar (ex.: pesquisa), os pais tendem a colaborar uma vez que sabem que a escola, por 

norma, não dispõe de recursos para realizar estas atividades. 
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Tabela 76 - Práticas de Utilização das TIC em Casa Identificadas pelos Professores 

Entrevistados. 

 
 Subcategoria / Transcrições exemplificativas 
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Jogos 

 

“Sim, e muitos deles, segundo os pais, passam imenso tempo…além de jogos, que é quase 

inânime… principalmente, não sei porquê, os meninos.” 

“Em casa utilizam mais para jogos…Há alguns pais que não deixam ir para o computador 

durante a semana. Porque eles perdem-se nos joguinhos e precisam de estudar. Para além das 

atividades que têm.” 

Realização de exercícios complementares (CD) 

 

“Sim, aliás nós comprámos as fichas para a preparação para o exame que trazem o CD com 

provas e outros exercícios. E já quase todos levaram o CD porque conseguem trabalhar esses tais 

exercícios. O que é bom…Eu fico contente porque já estão a explorar este tipo de linguagem.” 

Visualização de vídeos 

 

“Gostam de ir aos filmes, ver as séries…youtube…” 

Pesquisas 

 

“Alguns temas que peço para ir pesquisar eles fazem…alguns com o apoio dos pais… outros 

sozinhos, mas fazem…” 

As competências TIC dos alunos, em geral, são tidas pelos professores como 

adequadas para a utilização deste recurso, em contexto de sala de aula, porque 

consideram que estes já as utilizam noutros, bem como conseguem realizar atividades 

solicitadas para casa que envolvam o seu manuseamento (ex.: pesquisas), ainda que por 

vezes necessitem de uma explicação. Contudo, outros fatores parecem influenciar os 

conhecimentos dos alunos, particularmente o contexto socioeconómico da família e as 

experiências de manipulação da tecnologias, como referido por uma professora: “São 

poucos os que têm acesso à internet… tirando o telemóvel não utilizam. Tirando o 

telemóvel e é uma minoria…de 20 diria uns 5… os outros reúnem-se à volta desses 

alunos no intervalo…eles não têm experiência no uso das TIC… é inadequada porque 

não têm acesso” (P7). 

Deste modo, os conhecimentos dos alunos sobre a utilização variam de acordo 

com as tarefas, ou seja, é claro para a maior parte dos professores que os seus alunos 

sabem realizar pesquisas, descobrir ou descarregar jogos, mas alguns referem que os 

alunos não demonstram competências de domínio básico de recursos como o 
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processador de texto, como retratado nesta referência de uma professora: “Eles têm 

alguma dificuldade em utilizar…fazer pesquisas eles sabem…Também já estão 

habituados a fazer pesquisa para jogos. Mas, o trabalhar o texto, o Word, estar a fazer 

os espaçamentos, os acentos…é eles não têm…é preciso estar ali a rever” (P8). 

A utilização de estratégias específicas, com recurso às TIC, para alunos com 

problemas na escrita é referida por 40% dos professores que afirma utilizar programas 

específicos (2 referências, ex.: mimocas) ou aplicações da internet (2 referências, ex.: 

sítiodosmiudos, escola virtual), como observável na Tabela 77. 

 

Tabela 77 – Estratégias Específicas para Alunos com Problemas na Escrita, com 

Recurso às TIC, Identificadas pelos Professores. 
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Programas específicos 

 

“Sim, até porque há programas específicos para esses casos. Para eles é muito mais motivador do 

que estar a ouvir o mesmo professor. Não é…a falar. Às vezes até coisas lúdicas, que os motiva 

imenso…Eu acho que são benéficos para todos até porque o futuro passa por ai…mas para certas 

crianças que têm dificuldade eu acho que é de uma forma lúdica …Até porque geralmente…não 

quer dizer que sejam todos mas são mais imaturos…é uma motivação…eles pensam que estão a 

brincar e estão! Mas estão a aprender.” 

"(…) há software muito básico para quem tem muitos problemas de escrita SPC ( para quem tem 

muitos problemas)..há também para o desenvolvimento da lateralidade mas para esta faixa etária 

é muito básico ( o mimocas)…” 

Aplicações da Internet 

 

“Sem dúvida…há mesmo material disponível da internet ou mesmo das necessidades educativas 

especiais que podem ser utilizados em contexto de sala de aula…fomentar a 

escrita…desenvolver competências…muitos deles autocorrectivos…são mais aplicações… o 

sítio dos miúdos que tem coisas apelativas…mesmo a Areal têm sempre apoios…a escola 

virtual…” 

Alguns dos restantes professores considera que poderiam “ser benéficos” e 

reiteram a falta de recursos nas escolas como uma das maiores “falhas” no 1.º Ciclo e 

que justifica a não utilização dos recursos TIC junto destes alunos, apesar de julgarem 

que seria uma boa oportunidade para visualizarem e corrigir algumas das suas 

dificuldades. 

Sintetizando, as práticas de utilização das TIC em sala de aula, identificadas 
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pelos professores entrevistados, enfatizam a pesquisa, visualização de filmes e a 

interação que este recurso permite. Para estes professores não existem dúvidas quanto 

ao facto dos alunos adorarem as tecnologias, mesmo aqueles que não têm oportunidade 

de a usar na sala de aula por falta de recursos: “Adoram! Adoram! Acho que era uma 

felicidade para eles poderem utilizar na sala…Têm dispositivos...mas só têm telemóveis 

que não dão como recurso didáctico” [por serem modelos sem acesso à internet e 

apenas para efetuar chamadas]. Ainda alguns professores procuram fornecer um apoio 

específico aos seus alunos com problemas na escrita, com recurso às TIC, sempre 

atendendo aos recursos que dispõem ou não na sala de aula. Também, a utilização das 

TIC em casa ocorre tendencialmente muitas vezes por semana, especialmente para jogos 

ou visualização de vídeos.  

Deste modo, a maior parte dos professores refere utilizar as TIC, em sala de 

aula, muitas vezes por mês, com uma duração média entre 16 e 30 minutos. No entanto 

a maioria não utiliza as TIC para atividades de escrita e os que utilizam despendem na 

sua maioria entre 10 a 15 minutos por atividade. Estes resultados corroboram com os 

resultados obtidos por Cutler e Graham (2008) e Graham et al. (2003a) onde é referido 

que a maior parte dos alunos não utilizam as TIC durante a escrita em sala de aula, 

práticas que devem ser alteradas dado que existem evidências de que o computador 

pode ter um efeito positivo na qualidade de escrita das crianças (Cutler & Graham, 

2008). Contudo, os professores entrevistados apresentam uma maior frequência de 

utilização das TIC durante o processo de ensino-aprendizagem comparativamente com 

os professores americanos envolvidos nos estudos de Cutler e Graham (2008) e Graham 

et al. (2003a) que indicaram utilizar apenas algumas vezes por ano, ressalvando que 

estes estudos decorreram num período de tempo distinto e onde as TIC não eram tão 

faladas e habituais por parte de alunos e professores. Deste modo, poderá corresponder 

a uma alteração positiva de uma utilização mais frequente deste recursos no processo de 

ensino-aprendizagem e também no próprio processo de escrita, no entanto só o tempo e 

a investigação mais aprofundada sobre este assunto poderá trazer novas informações. 

As práticas de utilização das TIC, na sala de aula, mais referidas pelos 

professores e previamente identificadas por investigadores foram: as pesquisas, seguida 

das visualizações de vídeos ou apresentações, na exploração de atividades interativas e 

por último da utilização dos processados de texto. Já em casa, na perspetiva da maioria 

dos professores, os alunos utilizam as TIC várias vezes por semana, entre 16 e 30 

minutos, especialmente para jogar, visualizar vídeos, efetuar pesquisas ou realizar 
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exercícios escolares complementares (ex.: escola virtual). Sendo que estas atividades 

também têm sido referidas como possíveis práticas TIC, em contexto de sala de aula 

(Beach & Friedrich, 2006; Englert et al., 2007; Graham, Bollinger, et al., 2012; Graham, 

Harris, & Santangelo, 2015a; Graham, McKeown, et al., 2012b; Karchmer, 2001; 

Kleiner, 2007; MacArthur, 1996; MacArthur, 2009). Pelo exposto, verificou-se que o 

tipo de atividades realizadas com as TIC, em casa e na escola, é parcialmente distinto, 

onde o contexto de casa assume uma exploração mais livre e lúdica do que as atividades 

em sala de aula que tendem a ser mais estruturadas e planeadas pelos professores. 

Importa destacar que alguns pais referiram aos professores a necessidade de 

regularem ou proibirem a utilização das TIC, durante a semana, devido à evidência de 

comportamentos de dependência de utilização destes dispositivos ou do 

desenvolvimento de situações de conflito familiar, o que retrará um dos possíveis 

aspetos negativos da utilização das TIC e que deverá continuar a ser estudado pelos 

investigadores no sentido de ajudar pais, professores e alunos a lidarem adequadamente 

com as TIC sem comprometerem a sua saúde física, psíquica ou social. 

Ainda que a maior parte dos professores considere que os seus alunos têm 

conhecimentos e competências para a utilização das TIC por terem experiência de 

utilização destes dispositivos e por conseguirem realizar pesquisas de forma autónoma, 

os professores foram unânimes em considerar que o contexto socioeconómico familiar 

poderá influenciar os conhecimentos e competências dos alunos por não terem acesso a 

estes dispositivos. Apesar disso, admitem que o conhecimento de utilização das TIC 

pelos alunos vária de acordo com a tarefa pedida, ou seja, os seus alunos são 

tendencialmente mais hábeis nas atividades de pesquisa, descoberta ou download de 

jogos do que, por exemplo, na utilização do processador de texto. Estas perceções 

retratam e parecem associadas ao tipo de tarefas habituais dos alunos na utilização das 

TIC, especialmente no contexto fora da sala de aula, e traduzem o que é defendido no 

modelo TPACK com o Technological Pedagogical Knowledge (Mishra & Koehler, 

2006). 

Menos de metade dos professores adequa as suas práticas utilizando as TIC 

junto de alunos com problemas na escrita e quando o faz recorre a programas 

específicos (ex.: mímicas, programa de comunicação aumentativa e alternativa) ou 

aplicações/ espaços na internet (ex.: sítio dos miúdos, escola virtual), traduzindo-se 

numa menor taxa de adaptação das intervenções junto de alunos com problemas na 

escrita com recurso às TIC quando comparativamente às respostas obtidas face à 
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adaptação das práticas sem este recurso. De referir que os que não adequam as práticas 

com recurso às TIC reiteraram novamente as barreiras de utilização já evidenciadas 

anteriormente (ex.: falta de recursos), ainda que tenham afirmado que consideram as 

TIC particularmente benéficas para os alunos com problemas na escrita, o que reforça a 

visão de distintos autores (Barbeiro, 2003; Cheung & Slavin, 2012; Englert et al., 2005; 

MacArthur, 2009). Expondo-se assim, novamente, a importância de dotar as escolas de 

recursos tecnológicos de modo a incentivar a utilização das TIC, em todos os contextos, 

mas de modo particular na formulação de respostas educativas ajustadas às necessidades 

dos alunos para aumentar o nível de desenvolvimento potencial dos mesmos. 

Concisamente, os professores consideram que as TIC são utilizadas pela maior 

parte dos alunos na escola, sempre que possível, e em casa. Em casa, e segundo os 

professores entrevistados, os alunos utilizam as TIC de forma mais frequente do que na 

escola e para atividades distintas, ou seja, a atividade predilecta dos alunos fora da 

escola é jogar e dentro da escola é realizar pesquisas. Demostrando por isso, 

normalmente, conhecimentos e competências adequadas para a utilização destas 

ferramentas na sala de aula, apesar de estar dependente do tipo de tarefas propostas e da 

familiarização do aluno com estas ferramentas. Por fim, os professores concordam que a 

utilização das TIC na intervenção de alunos com problemas na escrita poderia ser 

benéfica, mas menos de metade utiliza estas ferramentas (ex.: programas específicos ou 

a aplicações/espaços na internet), segundo os mesmos, devido à falta dos recursos nas 

escolas. 

 

5) Necessidade de formação 

No que diz respeito à necessidade de formação, observou-se que 90% dos 

professores sente necessidade de adquirir formação ao nível das estratégias de 

intervenção junto de alunos com problemas na escrita. No entanto, quando a questão 

integra a utilização das TIC, apenas 70% evidencia esta necessidade. 

 

 



Apresentação e Discussão de Resultados 

352 
 

Tabela 78 - Identificação das Necessidades de Adquirirem Novas Estratégias de 

Intervenção junto de Alunos com Problemas na Escrita, por parte dos Professores 

Entrevistados. 
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Reciclagem de práticas 

“Eu acho que é sempre bom aprendermos novas técnicas e novas formas…até porque há 

coisas que…eu já tirei o curso há imenso tempo…apesar das formações o que eu puder 

aprender estou sempre disponível”. 

“Sim, sempre. Ter essa possibilidade era muito bom. De recorrer sempre que fosse 

possível…Eu acho que o grande problema é que há muitos estudos mas quando vamos fazer 

essas formações nem sempre nos transmitem essas estratégias e essas ajudas. Procuram que 

sejamos nós a trabalhar com um tópico. Às vezes vamos fazer aquilo que sabemos e não coisas 

novas.” 

Recursos diversificados 

 

“Recursos diversificados …que aqui não temos. Aqui só temos o manual. Não temos 

computadores, projectores, não temos nada que seja apelativo, mesmo para a própria 

atividade…é o manual e o caderno…estão limitados pela parte dos recursos…já trouxe 

cartões para os alunos montarem histórias…mas mesmo isso…para estes alunos que já têm 

bastantes retenções…ter essa resistência à escrita. Estes alunos são resistentes…Eles não 

gostam da atividade porque sabem que vai ser uma atividade onde não vão ter 

sucesso…Então, se houvesse de uma estratégia que, à partida, eles conseguissem ver que 

podem ser sucesso na atividade…(…)…Mas em termos de estratégias há falta de recursos 

para implementar as estratégias…e a maior parte das estratégias que aprendemos são para 

alunos com adaptações no currículo e na maior parte dos nossos alunos não é esse o 

caso…não dá muita flexibilidade para descermos às reais necessidades dos alunos”. 

Os motivos apresentados, para a necessidade de adquirir formação ao nível 

das estratégias de intervenção junto de alunos com problemas na escrita, ver Tabela 

78, centraram-se: na reciclagem de práticas (8 referências), uma vez que a maior parte 

dos professores tem entre 15 e 31 anos de serviço e reconhece que as práticas se vão 

alterando ao longo do tempo, e também como forma de terem acesso a recursos 

diversificados (3 referências) novos recursos disponíveis, muitas vezes, apenas em 

contexto específicos como universidades, que possam facilitar o processo de ensino-

aprendizagem quer do ponto de vista do professor como do aluno. 

Relativamente à necessidade de adquirir novas estratégias de intervenção TIC 

para os alunos com problemas na escrita, ver Tabela 79, a incidência de respostas 

afirmativas diminuiu comparativamente à necessidade sentida de adquirir novas 
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estratégias para estes alunos sem recurso às TIC. No discurso daqueles professores que 

sentem a necessidade de aprender mais sobre a utilização das TIC neste contexto 

destacaram-se três aspetos principais: o interesse pessoal pelas TIC (6 referências), a 

relevância deste recurso para a vida em sociedade (4 referências) e ainda o gosto por 

aprender (3 referências) de forma a melhor contribuir para ensinar os seus alunos, 

especialmente aqueles que vivenciam experiências de insucesso na escrita, todas por 

ordem de referências (algumas das quais referidas pelos mesmos sujeitos). 

Tabela 79 - Identificação das Necessidades de Adquirirem Novas Estratégias de 

Intervenção TIC junto de Alunos com Problemas na Escrita, por parte dos Professores 

Entrevistados. 

 Subcategoria / Transcrições exemplificativas 

N
EC

ES
SI

D
A

D
E 

D
E 

A
D

Q
U

IR
IR

 N
O

V
A

S 
ES

TR
A

TÉ
G

IA
S 

TI
C 

PA
R

A
 

A
LU

N
O

S 
C

O
M

 P
R

O
B

LE
M

A
S 

N
A

 E
SC

R
IT

A
 

Interesse pelas TIC 

“ Sinto, aliás sempre que há uma formação TIC eu vou! Acho que sei muito pouco dentro do 

“universo” e gosto de aprender!” 

Relevância das TIC 

“Sim, pelas exigências e timing nem sempre as estratégias são as mais adequadas. Neste 

momento sinto-me mais sensibilizada e ajudou-me bastante a formação que tive. O que assimilei 

mais foi a necessidade de eles registarem. Tenho mais atenção em colocar muita visualização: 

palavras homófonas, acentuação…” 

“Há muita coisa que eu não domino. Tenho consciência que existe muita coisa que não 

domino…Há imensa coisa que ouço falar e nem eu sei o que é…sei até pelas minhas filhas que 

dominam perfeitamente e eu vejo fazer…e não consigo, também nunca tive formação e tento ter 

naquelas coisas que necessito se tiver um computador…mas há muita, muita coisa que me 

ultrapassava e gostava de saber.” 

Gosto por aprender 

“Gostaria de aprender mais…isso sem dúvida.” 

“Sem dúvida…É assim tem uns a favor e outros contra…sim, sinto necessidade. Estratégias são 

sempre bem-vindas. “ 

Em suma, a maior parte dos professores participantes afirma sentir necessidade 

de formação para trabalhar com alunos com problemas na escrita e considera este 

recurso como adequado no auxílio da construção de respostas adequadas às 

necessidades destes alunos. 

Pelo exposto, quase todos os professores indicaram sentir necessidade de 

formação no âmbito da intervenção junto de alunos com problemas na escrita, 

especialmente por considerarem que necessitam de “reciclar” as suas práticas, assim 

como de adquirir conhecimento sobre novos recursos ou intervenções desenvolvidas. 
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Contudo, verificou-se um decréscimo da necessidade de formação relativamente 

à intervenção com recurso às TIC junto dos alunos com problemas na escrita, quando 

comparado sem o recurso às TIC, ainda que a maior parte dos professores sinta esta 

necessidade por interesse pessoal na temática, compreensão da importância das TIC na 

vida dos alunos ou, ainda, o desejo de melhorar as suas práticas profissionais. Aspetos 

reconhecidos pela investigação como estimuladores à utilização das TIC junto destes 

alunos (Gardner, 2008; Graham et al., 2001; MacArthur, 1996, 2000b; MacArthur, 

2009; MacArthur, Graham, Haynes, & De la Paz, 1996; Todd Richards et al., 2016) e 

que está influenciado pelas crenças dos professores sobre a utilização destas ferramentas 

(Al Khaldi & Al Jabri, 1998; Braak et al., 2004; Kilpatrick et al., 2014; Levine & 

Donitsa-Schmidt, 1998; Williams et al., 2000). Deste modo, as respostas dos 

professores destacam a necessidade de formação sobre estratégias de intervenção junto 

de alunos com problemas na escrita e, para uma grande parte de professores, também ao 

nível da utilização das TIC em contexto pedagógico. 

Constatou-se que dotar as escolas de mais recursos tecnológicos é uma carência 

reconhecida pelos professores, mas que se deve, igualmente, aumentar a 

consciencialização da utilização de estratégias compensatórias junto dos alunos com 

problemas na escrita, com ou sem recurso às TIC, no sentido de se construir as respostas 

educativas adequadas aos alunos referidas por vários autores (Correia & Martins, 2002; 

Domingues et al., 2008; Ribeiro et al., 2010). 

Ainda, considera-se importante destacar as TIC como fundamentais para as 

intervenções junto de alunos com NEE, em geral, e DAE, em particular, por permitir 

realizar atividades que de outra forma seriam inacessíveis aos alunos. Pelo exposto, 

mais existe a fazer, quer ao nível dos recursos, da consciencialização e formação dos 

professores e da sensibilidade quanto às TIC, particularmente face aos problemas na 

escrita, onde temos procurado dar o nosso contributo apesar de existir muito mais a 

fazer no campo da investigação. 
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Estudo 3 - Impacto da utilização do modelo SRSD, com e sem recurso às TIC, no 

desempenho da escrita de textos de opinião junto de alunos do 4.º ano de 

escolaridade com e sem problemas na escrita 

Num primeiro momento proceder-se-á à apresentação descritiva e inferencial 

dos resultados nas quatro medidas de desempenho (estrutura, qualidade, extensão e 

conectores), nos três momentos de avaliação (momento 1 – antes da intervenção; 

momento 2 – depois da intervenção e momento 3 – seis semanas depois), recorrendo a 

valores Z, atendendo às caraterísticas distintas das unidades de medida das variáveis em 

estudo. Assim, procurou confirmar-se a distribuição normal das variáveis e a medida de 

nível métrico para a utilização de testes paramétricos. 

Num segundo momento apresentar-se-á os resultados obtidos pelo grupo 

SRSD+ICT e SRSD em cada variável de estudo e por cada momento, de modo a 

observar-se as pontuações obtidas nas variáveis. 

Num terceiro momento realizar-se-á a análise inferencial com o teste de 

hipóteses: quer pela análise das diferenças nos resultados obtidos nas variáveis em 

estudo entre momentos em cada grupo, quer pela análise das diferenças nos resultados 

obtidos nas variáveis em estudo entre momentos no grupo SRSD+ICT, bem como 

análise das diferenças nos resultados obtidos nas variáveis em estudo entre momentos 

no grupo SRSD. Salienta-se que a pontuação da variável estrutura foi corrigida uma vez 

que os grupos apresentavam diferenças estatisticamente significativas antes da 

intervenção. 

Num quarto momento compararam-se os resultados obtidos nas variáveis em 

estudo, alcançadas pelo grupo SRSD+ICT e SRSD nos dois momentos, através da 

Modelo Linear Simples de Medidas Repetidas – 2 grupos x 2 momentos (antes e depois 

da intervenção), dado que não foi garantida a manutenção das condições dos grupos no 

3.º momento. Posteriormente repetiu-se a mesma análise, mas desta vez utilizando o 

valor da medida extensão corrigido e estimado, uma vez que inicialmente os grupos 

SRSD+ICT e SRSD apresentavam diferenças estatisticamente significativas. 

Depois, aprofundou-se o estudo dos resultados obtidos, antes e após a 

intervenção, dos dois grupos nas variáveis em estudo, através da caixa de bigodes, e a 

análise do impacto das intervenções SRSD+ICT e da SRSD e, ainda, das diferenças do 

impacto entre ambas as intervenções realizadas, pela análise do effect size. 
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Finalmente, apresentou-se a regressão que procurou analisar as contribuições de 

cada uma das variáveis no desempenho na escrita dos alunos participantes neste estudo. 

1) Análise descritiva dos resultados 

Intervenção SRSD+ICT e SRSD 

Atendendo que se tratou de estudo experimental com um número 174 sujeitos, 

procedeu-se à caraterização da distribuição da normalidade através da proximidade da 

média e mediana e das caraterísticas da curva de achatamento e simetria (ver Tabela 

80). 

Tabela 80 - Caraterização da Distribuição quanto à Normalidade (com Recurso a 

Valores Z). 

 N Média Mediana Assimetria Ass.EP Curtose Cur.EP Min. Máx. 

Estrutura_ M1 174 0 .3530617 -.133 .184 -.269 .366 -2.57231 2.54709 

Estrutura_ M2 174 0 
-

.1402065 
.203 .184 .319 .366 -2.53196 3.68661 

Estrutura_ M3 174 0 .1151037 -.102 .184 -.161 .366 -2.55530 2.78551 

          

Qualidade_ M1 174 0 .0101401 .101 .184 -.459 .366 -2.34467 2.36497 

Qualidade_ M2 174 0 .2411263 .699 .184 .298 .366 -3.89370 1.34375 

Qualidade_ M3 174 0 .1323087 -.916 .184 .514 .366 -3.43056 1.22857 

          

Extensão_ M1 174 0 
-

.0867158 
.260 .184 1.230 .366 -2.86459 3.60193 

Extensão_ M2 174 0 
-

.1078329 
.638 .184 1.899 .366 -2.46290 3.95531 

Extensão_ M3 174 0 
-

.1942744 
.739 .184 2.070 .366 -2.66325 3.91127 

          

Conectores_M1 174 0 .1767849 .135 .184 .130 .366 -2.53738 2.89095 

Conectores_M2 174 0 
-

.2631315 
-.102 .184 .546 .366 -2.21142 3.63345 

Conectores_M3 174 0 
-

.2911453 
.890 .184 .389 .366 -1.72490 2.57636 

M1=Momento 1; M2=Momento 2; M3=Momento 3. 
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As variáveis estrutura, qualidade e conectores apresentaram índices de 

assimetria e curtose inferiores à unidade, pelo que podemos inferir uma boa dispersão 

dos resultados e da distribuição gaussiana ou de acordo com a “curva normal”. Estes 

valores apresentados são considerados normais, de acordo com a literatura, para efeitos 

de tratamento estatísticos através da verificação de hipóteses empíricas com recurso à 

estatística paramétrica. Verificou-se ainda na variável extensão (nos diferentes 

momentos) uma ligeira deformação com curtoses positivas superiores a 1, indicativo de 

excessiva concentração à volta da média. Uma causa possível para a presença destes 

valores reside na diretiva dada aos alunos para escreverem um texto com 90 ou mais 

palavras. Contudo, é referido na literatura que curtoses e simetrias com valores entre 2 e 

-2 são habitualmente considerados aceitáveis para a realização de testes paramétricos. 

Assim, proceder-se-á à verificação de hipóteses empíricas com recurso à estatística 

paramétrica nas quatro variáveis de estudo referidas. 

Tabela 81 - Resultados Absolutos Obtidos nas Variáveis de Estudo. 

 N Min. Máx Média DP 

Estrutura_M1 174 0 7 3.52 1.367 

Estrutura_M2 174 1 14 6.2931 2.09051 

Estrutura_M3 174 2 14 7.74 2.247 

      

Qualidade _M1 174 1 5 2.9914 .84932 

Qualidade_M2 174 1.83 5 4.1875 .60462 

Qualidade_M3 174 2.17 5 4.2529 .60812 

      

Extensão_M1 174 7 220 101.36 32.939 

Extensão_M2 174 7 255 102.1667 38.64004 

Extensão _M3 174 18 251 112.39 35.440 

      

Conectores_M1 174 0 6 2.80 1.105 

Conectores_M2 174 0 12 4.54 2.053 

Conectores_M3 174 1 10 4.61 2.092 
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Apresenta-se, de seguida, os resultados obtidos pelo grupo SRSD +ICT e pelo 

grupo SRSD em cada variável de estudo e por cada momento. 

Tabela 82 - Resultados obtidos nas variáveis de estudo (estrutura do texto, qualidade 

geral do texto, extensão do texto e conectores argumentativos) nos três momentos de 

avaliação (pré-teste, pós-teste e manutenção) e por grupo. 

Analisando os resultados obtidos, como observável na Tabela 82, podemos 

verificar que relativamente à variável estrutura do texto de opinião que ocorreu uma 

melhoria na pontuação obtida, em ambos os grupos, desde o primeiro momento até ao 

terceiro momento. Analisando esta variável momento a momento, é observável um 

resultado inicial próximo entre o grupo SRSD+ICT e o grupo SRSD. Contudo, é de 

salientar uma diferença nos resultados médios obtidos, no segundo momento, pelo 

grupo SRSD+ICT (com aumento de 3.1825 valores) quando comparado com o grupo 

SRSD (aumento de 2.3636 valores), bem como um aumento do desvio-padrão em 

ambos os grupos. Estes resultados sugerem um impacto positivo da intervenção com 

recurso às tecnologias, bem como uma maior dispersão nos resultados, o que merecerá 

uma análise mais detalhada posteriormente. Por sua vez, no terceiro momento continua-

se a verificar, novamente, uma aproximação e aumento da pontuação obtida pelo grupo 

SRSD+ICT e grupo SRSD (M=7.85, M=7.63, respetivamente), destacando uma melhor 

 

 

 

 

 

GRUPO 

Momento 1 

Pré-teste 

Momento 2 

Pós-teste 

Momento 3 

Manutenção 

 M DP M DP M DP 

Estrutura 

SRSD+ICT 3.53 1.237 6.7126 1.86091 7.85 2.020 

SRSD 3.51 1.493 5.8736 2.22984 7.63 2.460 

Qualidade 

SRSD+ICT 2.9598 .81291 4.3409 .54680 4.2605 .62964 

SRSD 3.0230 .88782 4.0342 .62356 4.2452 .58938 

Extensão 

SRSD+ICT 108.95 33.385 114.1379 33.79493 115.86 31.143 

SRSD 93.93 31.513 90.1954 39.64108 108.91 39.143 

Conectores 

SRSD+ICT 2.97 1.072 4.86 1.780 4.70 1.936 

SRSD 2.64 1.120 4.22 2.259 4.52 2.246 
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pontuação na estrutura do texto de opinião no grupo SRSD+ICT. Refletindo sobre estes 

resultados revela-se importante aprofundar o estudo das diferenças obtidas pelos dois 

grupos no segundo momento de avaliação, de modo a verificar as hipóteses empíricas, 

através de estatística paramétrica e verificar se existe ou não uma diferença 

estatisticamente significativa entre os dois grupos relativamente à pontuação obtida na 

estrutura do texto de opinião. No entanto, os valores obtidos parecem sugerir um 

possível impacto positivo da intervenção com TIC na estrutura do texto de opinião 

quando comparado com o grupo SRSD. Mas, de igual modo, importa mencionar que 

após a intervenção o grupo SRSD apresenta uma maior melhoria, nesta variável, do que 

o grupo SRSD+ICT, ou seja, os resultados o grupo SRSD+ICT são melhores do que o 

grupo SRSD mas evoluíram de uma forma mais lenta do que o grupo SRSD (com um 

aumento do segundo para o terceiro momento de avaliação de 1.1374 e 1.7564 

respetivamente). Assim, embora os resultados obtidos pelo grupo SRSD+ICT não só 

sejam mantidos como tenham melhorado após a intervenção, também o grupo SRSD 

melhora após a mesma. Em termos gerais e comparando os valores obtidos no primeiro 

momento e os alcançados no terceiro momento verificou-se um aumento de 4.3199 

valores no grupo SRSD+ICT e 4.12 valores, no grupo SRSD. 

Quanto aos resultados obtidos na variável qualidade geral do texto constatou-se 

que o grupo SRSD+ICT (M=2.9598) apresentava resultado inferiores comparativamente 

ao grupo SRSD (M=3.0230) no primeiro momento, ou seja, os textos escritos pelos 

alunos do grupo SRSD eram de melhor qualidade. Todavia, no segundo momento 

ambos os grupos melhoraram a qualidade geral de escrita, tendo o grupo SRSD+ICT 

apresentado uma maior melhoria (mais 1.3811 valores) do que o grupo SRSD (mais 

1.0142 valores). Por seu lado, no terceiro momento verifica-se uma diminuição da 

pontuação obtida nos textos escritos pelos alunos do grupo SRSD+ICT 

comparativamente com o segundo momento (menos 0.0804 valores), que no entanto 

continua a apresentar uma pontuação superior na qualidade do texto do que o grupo 

SRSD apesar de ter melhorado a qualidade geral do texto após a intervenção (mais 

0.2078 valores). Deste modo verificou-se um decrescimento da pontuação obtida quanto 

à qualidade geral do texto no grupo SRSD+ICT, o inverso do grupo SRSD que 

evidenciou um aumento desta mesma pontuação. Apesar disto, e comparando a 

diferença dos resultados obtidos entre o primeiro e o terceiro momento verificou-se uma 

maior melhoria geral no grupo SRSD+ICT (mais 1.3007 valores) em relação ao grupo 

SRSD (mais 1.222 valores). 
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Relativamente à variável extensão do texto, no primeiro momento a extensão 

dos textos do grupo SRSD+ICT (M=108.95 palavras) é superior às do grupo SRSD 

(M=93.93 palavras). Já no segundo momento se verificam tendências inversas entre 

grupos, ou seja, o grupo SRSD produz, em média, textos menos extensos (menos 3.7345 

palavras por texto) enquanto o SRSD+ICT aumenta a extensão média dos textos após a 

intervenção (mais 5.1879 palavras por texto). Algum tempo após o fim da intervenção, 

no terceiro momento, é possível verificar um aumento da extensão do texto em ambos 

os grupos, com melhor média do SRSD+ICT quando comparado com o grupo SRSD. O 

SRSD+ICT e grupo SRSD aumentaram, em média, entre o segundo e terceiro momento 

1.4621 e 18.7146 palavras por texto. Quando se analisa a evolução dos dois grupos 

entre o primeiro e terceiro momento observa-se um maior aumento na extensão do texto 

por parte do grupo SRSD (mais 14.98 palavras, em média e por texto) do que o grupo 

SRSD+ ICT (mais 6.65 palavras, em média e por texto). 

Os resultados da variável: conectores argumentativos, nos três momentos, 

mostraram que o grupo SRSD+ICT apresenta melhores resultados comparativamente ao 

grupo SRSD em todos os momentos. Entre o primeiro e o segundo momento ambos os 

grupos melhoraram, em média, o uso de conectores argumentativos nos textos (mais 

1.89 valores no grupo 1 e mais 1.58 valores no grupo SRSD). Contudo, do segundo para 

o terceiro momento, verifica-se um retrocesso da média de uso de conectores no grupo 

SRSD+ICT (com menos 0.16 valores) contrariamente ao grupo SRSD (com um aumento 

de 0.3 valores). Todavia é importante referir que entre o primeiro e o terceiro momento 

foi o grupo SRSD aquele que apresentou uma maior evolução no uso de conectores 

(mais 1.88 conectores) do que o grupo SRSD grupo SRSD+ICT (mais 1.73 conectores). 

Discussão dos resultados obtidos nas variáveis em estudo, durante o pré-teste e pós-

teste, no grupo SRSD+ICT (que utilizou o modelo SRSD+ICT) e no grupo SRSD (que 

utilizou o modelo SRSD). 

No decorrer deste estudo procurou-se testar e comparar os resultados obtidos no 

desempenho da escrita, ao nível da estrutura, qualidade, extensão e número de 

conectores, em dois grupos que beneficiaram de intervenções distintas. O grupo 

SRSD+ICT beneficiou da intervenção SRSD com recurso às TIC e o grupo SRSD 

beneficiou a intervenção SRSD. 
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Descrever e comparar os resultados nas variáveis em estudo (estrutura do 

texto, qualidade geral do texto, extensão e conectores) durante o pré-teste e pós-

teste no grupo SRSD+ICT (que utilizou o modelo SRSD+ICT) e no grupo SRSD 

(que utilizou o modelo SRSD). 

Pelo exposto apresenta-se, seguidamente, a descrição e comparação dos 

resultados obtidos no momento antes da intervenção (pré-teste) e do momento depois da 

intervenção (pós-teste). A manutenção não foi testada dado que no terceiro momento 

algumas das turmas do grupo SRSD+ICT não continuaram a utilizar o computador, o 

que não permitiu manter a condição que as distingue. Deste modo será possível analisar 

o impacto da utilização do modelo SRSD+ICT (variável independente) nas variáveis em 

estudo (estrutura do texto, qualidade geral do texto, extensão e conectores) nos textos 

produzidos pelos alunos do grupo SRSD+ICT entre momentos, assim como analisar o 

impacto da utilização do modelo SRSD (variável independente) nas variáveis em estudo 

(estrutura do texto, qualidade geral do texto, extensão e conectores) nos textos 

produzidos pelos alunos do grupo SRSD entre momentos, bem como os comparar. 

Estrutura do texto 

Assim, os resultados obtidos permitem dizer que inicialmente o desempenho dos 

alunos era similar nos dois grupos e que a utilização do modelo SRSD e do modelo 

SRSD+ICT foram positivas para o desempenho da escrita ao nível da estrutura do texto 

produzido pelos alunos.  

Os resultados corroboram os dados da investigação sobre a eficácia do modelo 

SRSD relativamente à estrutura do texto, elementos presentes no texto produzido, neste 

e noutros géneros textuais com alunos de diferentes níveis de escolaridade (Almeida, 

2013; Araújo, 2011; De La Paz, 1999; Graham & Harris, 2003; Graham & Harris, 2009; 

Graham, Harris, et al., 2013a; Graham, Harris, et al., 2015b; Tracy et al., 2009). Assim, 

a utilização do modelo SRSD contribuiu para a melhoria da estrutura do texto de 

opinião entre o momento antes e após a intervenção o que se traduziu numa escrita mais 

estruturada com mais elementos típicos de textos de opinião.  

Igualmente foi possível comprovar a eficácia do modelo SRSD+ICT, como 

havíamos esperado, as expectativas relativamente à contribuição do modelo SRSD+ ICT 

para a estrutura dos textos produzidos atendeu ao conjunto de estudos que defendem 

que a utilização deste recurso é útil para todos os alunos, especialmente para os alunos 

com problemas na escrita ou DAE (Bunting, 2009; Beach & Friedrich, 2006; 
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MacArthur, 2006; Karchmer, 2001; Kleiner, 2007; Safford, 2010). 

Paralelamente também foi possível constatar uma maior melhoria face à 

estrutura dos textos de opinião dos alunos que utilizaram o modelo SRSD+ICT (grupo 

SRSD+ICT), ou seja, este modelo apresentou melhores resultados sobre esta variável do 

que o modelo SRSD (grupo SRSD). Embora se tenha procurado testar o impacto do 

modelo SRSD com recurso das TIC, dado o conjunto de autores que defendem os seus 

benefícios, as mudanças sociais e culturais do uso das TIC e o fascínio das crianças por 

estas ferramentas, os resultados superaram as nossas expectativas o que reforça a 

importância de integrar a utilização das TIC de forma autorregulada nas aprendizagens 

de escrita dos alunos (Hattie, 2009; Smaldino et al., 2005). Por outro lado constatou-se 

que ocorreu uma maior dispersão nos resultados obtidos pelos alunos, o que comprova 

que nem todos os alunos reagem da mesma forma à utilização das TIC no modelo 

SRSD, aspecto já referido anteriormente por Tavares e Barbeiro (2011).  

Quanto ao grupo que utilizou o modelo SRSD pode-se referir que os ganhos, não 

só são mantidos como se verificou uma melhoria ao nível da estrutura do texto. Estes 

dados corroboram os resultados obtidos por estudos investigadores que referem a 

manutenção dos ganhos adquiridos com a intervenção SRSD após o fim da mesma 

(Graham, Harris & Santangelo, 2008; Graham & Harris, 1996; Harris et al., 2009; 

Harris et al., 2008; Santangelo et al., 2008). Também parecem indicar que os alunos 

conseguem melhorar o seu desempenho na estrutura do texto, sem recurso à instrução 

por parte de outros, reforçando alguns aspetos trabalhados pelo modelo referentes à 

promoção do conhecimento, atitudes e autoeficácia na escrita (Graham & Harris, 2005; 

Graham & Harris, 2005; Harris et al., 2008; McKeown et al., 2016) e da mestria do 

aluno para a composição do texto (Mason et al., 2011). 

Qualidade geral do texto 

Por sua vez, relativamente ao desempenho da escrita dos alunos quanto à 

qualidade geral do texto verificou-se que inicialmente os alunos do grupo SRSD 

escreviam textos de qualidade superior aos alunos do grupo SRSD+ICT, ainda que as 

diferenças não fossem significativas. Todavia, após a respectiva intervenção nos grupos 

(modelo SRSD+ICT no grupo SRSD+ICT e modelo SRSD no grupo SRSD) verificou-se 

uma maior melhoria dos alunos do grupo SRSD+ICT, ou seja, a intervenção SRSD+ICT 

parece apresenta um efeito mais positivo sobre a qualidade geral de desempenho dos 

alunos do que a intervenção SRSD, ainda que esta também tenha melhorado após a 
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intervenção. 

Pelo exposto a melhoria da qualidade geral de escrita após a intervenção SRSD 

segue o que esperávamos e corrobora os dados obtidos noutras investigações prévias 

(Ferreira et al., 2015; Graham, Harris, et al., 2013a; Graham, McKeown, et al., 2012b; 

Limpo & Alves, 2013; Prata, 2012; Tracy et al., 2009), ou seja, a utilização deste 

modelo é benéfica para a qualidade do texto produzido pelos alunos. 

Por outro lado, a intervenção SRSD+ICT não só aumentou a melhoria da 

qualidade de escrita dos alunos como apresentou ganhos face à intervenção SRSD, o 

que reitera a importância da utilização autorreguladas das TIC combinada com o modelo 

SRSD para a melhoria da qualidade dos textos produzidos, superando os resultados 

esperados, e o risco associado é combinação da intervenção SRSD com as TIC de forma 

autorregulada. Os resultados reforçam os efeitos positivos das TIC no processo de 

escrita dos alunos já evidenciados previamente por outros autores e noutros contextos 

de investigação (Carnahan et al., 2012; Cheung & Slavin, 2012; K. B. Cook & Bennett, 

2014; Englert et al., 2005; Englert et al., 2007; Graham, McKeown, et al., 2012a; 

Jonassen, 2007; MacArthur, 2009; McClay, 2012; Santangelo & Graham, 2016; 

Tavares & Barbeiro, 2011). 

Os resultados obtidos pela intervenção SRSD foram mantidos e melhorados após 

o fim da intervenção, uma vez que os alunos demonstraram ser capazes de melhorar a 

qualidade da sua escrita sem recurso à instrução do modelo. Estes dados reforçam, mais 

uma vez, o “poder” deste modelo e dos componentes associados (ex.: conhecimento, 

atitudes, autoeficácia, promoção da independência e autorregulação), alguns como PBE 

(ex.: revisão e apoio de pares, modelagem, ensino explícito e direto, atividades de pré-

escrita) para a melhoria da qualidade de escrita dos alunos. 

 

Extensão do texto 

Os resultados indicam diferenças iniciais entre a extensão do texto produzido 

pelos alunos do grupo SRSD+ICT e do grupo SRSD, em que os alunos do grupo 

SRSD+ICT apresentam inicialmente textos mais extensos. Após a intervenção com o 

modelo SRSD constatou-se que os alunos começaram a escrever textos mais curtos, o 

que contraria o esperado, dado que algumas investigações (ex.: Almeida, 2013; Araújo, 

2011; Graham & Harris, 2003; Graham, Harris, et al., 2013b; Limpo & Alves, 2013; 

Santangelo & Graham, 2016) evidenciaram o aumento da extensão dos textos 
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produzidos pelos alunos após a intervenção com este modelo. No entanto, importa 

referir que a associação entre um texto mais longo e uma melhoria da qualidade do 

texto produzido não é unânime junto dos investigadores da área que defendem que os 

textos podem ser melhores e menos extensos (Festas et al., 2015a; Harris et al., 2009; 

Harris et al., 2012). No entanto algumas investigações demonstram correlações altas 

entre a extensão e a qualidade dos textos produzidos (Bangert-Drowns, 1993; Morphy 

& Graham, 2012). 

Neste estudo foi possível verificar uma melhoria da qualidade e da estrutura do 

texto produzido pelos alunos após a intervenção, ainda que com textos mais curtos. 

Possivelmente estes resultados devem-se ao facto de terem sido colocadas diretrizes de 

número de palavras mínimas e dos alunos compreenderem quais os elementos 

essenciais do texto, reduzindo por isso as informações redundantes ou acessórias, o que 

fez aproximar o número de palavras escritas pelos alunos. 

Por oposição os alunos do grupo SRSD+ICT, que beneficiou da intervenção 

SRSD+ICT, escreveram textos mais extensos após a intervenção com uma maior 

qualidade e estrutura, o que parece indicar um efeito positivo desta intervenção para o 

desenvolvimento das ideias produzidas no texto, traduzido no aumento da extensão do 

mesmo. Pelo exposto parece que a utilização do modelo SRSD+ICT dotou os alunos de 

competências e conhecimentos que lhes permitiram melhorar a qualidade, estrutura e 

extensão dos textos produzidos. Em todo o caso, importa ressalvar que os resultados 

apresentados poderiam ser diferentes com outro grupo de alunos, tornando-se por isso 

importante desenvolver mais estudos que utilizem o modelo SRSD+ICT noutros 

contextos no sentido de verificar se o benefício evidenciado ao nível da extensão dos 

textos é mantido ou, se os resultados são distintos. 

 

Conectores argumentativos 

Inicialmente os alunos do grupo SRSD+ICT utilizavam um maior número de 

conectores argumentativos do que os alunos do grupo SRSD. Posteriormente verificou-

se que quer a intervenção com o modelo SRSD como com o modelo SRSD+ICT 

promoveu melhorias no número de conectores argumentativos distintos utilizados 

durante a escrita de texto, ou seja ambas as intervenções contribuíram para uma melhor 

utilização de palavras de ligação entre as frases e as ideias, sendo que os ganhos com a 

intervenção SRSD+ICT foram superiores aos da intervenção com o modelo SRSD. 
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Assim, os resultados correspondem ao esperado, e corroboram com os resultados de 

outras investigações sobre o modelo SRSD (ex.: Araújo, 2011; Harris et al., 2012) dado 

que a utilização de conectores permite que a escrita se torne mais perceptível para os 

leitores e ajuda na organização das ideias presentes e da mensagem no texto, quer ao 

escritor como ao leitor.  

Similarmente evidenciam a importância da utilização das TIC de forma 

autorregulada e associada ao modelo SRSD para a compreensão dos textos, ainda que 

sejam necessários mais e diversificados estudos no sentido de verificar se outros estudos 

obtêm resultados semelhantes. 

Observação das práticas dos professores participantes nas intervenções 

As observações das práticas dos professores participantes, realizadas em 

contexto de sala de aula, permitiram confirmar o tipo e frequência de práticas de escritas 

descritas pela maior parte dos professores. De igual modo, estes dados foram 

confirmados pela análise dos cadernos diários dos alunos o que revela desnecessário a 

repetição da informação sobre as práticas dos professores do 1.º CEB. 

Validação Social: Opiniões e perspetivas dos alunos e professores quanto ao benefício 

da intervenção experienciada 

Posteriormente serão descritas as opiniões e perspetivas dos alunos e dos 

professores relativamente à utilização do modelo SRSD+ICT e do modelo SRSD, 

utilizadas para a validação social das intervenções, sendo igualmente apresentada uma 

breve discussão comparando as opiniões e perspetivas dos alunos e professores 

envolvidos neste estudo com as dos participantes de estudos prévios. 

Descrever as opiniões e perspetivas dos alunos e dos professores 

relativamente à utilização do modelo SRSD + ICT (grupo SRSD+ICT) e do modelo 

SRSD (grupo Validação socialmente a intervenção SRSD e a intervenção 

SRSD+ICT junto dos professores e alunos participantes 

a) Opiniões e perspetivas dos alunos 

Logo, em termos gerais pode-se verificar que os alunos do grupo SRSD afirmam 

gostar mais de escrever textos do que os alunos do grupo SRSD+ICT (ver Tabela 83). O 
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mesmo não acontece quando se fala do gosto por escrever utilizando as TIC, Tabela 83, 

onde o grupo SRSD+ICT apresenta uma maior percentagem de respostas afirmativas 

(89.7%) do que o grupo 2 (76.8%). 

 

Tabela 83 - Respostas à Questão: Gostar de escrever textos? 

 
 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Sim 71 92.2% 78 91.8% 

Não  6 7.8% 7 8.2% 

 

Tabela  84 - Respostas à Questão: Gostar de escrever textos com recurso às TIC? 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Sim 63 76.8% 78 89.7% 

Não  18 22% 9 10.3% 

Não sei 1 1.2% 0 0% 

De referir que o caso particular do aluno que selecciona a opção não sei, do 

grupo SRSD, acontece porque os pais não autorizam o aluno a utilizar tecnologias. Este 

aluno não compreende bem o motivo mas não as utiliza. 

Os alunos são unânimes em afirmarem que gostaram de aprender as estratégias 

“PATO + Estrutura”, sendo que os alunos do grupo SRSD+ICT apresentam 98.9% de 

respostas afirmativas para 97.5% no grupo SRSD. 

 

Tabela 85 - Respostas à Questão: Gostaste de aprender as estratégias PATO + 

Estrutura? 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Sim 79 97.5% 86 98.9% 

Não  2 2.5% 1 1.1.% 
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Observa-se igualmente, na Tabela 85, uma visão de a aprenderam a escrever 

melhor textos de opinião em ambos os grupos, mas mais evidente no grupo SRSD+ICT. 

 

Tabela 86 - Respostas à Questão: Pensas que aprendeste a escrever melhores textos de 

opinião? 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Sim 74 97.4% 86 98.9% 

Não  2 2.6% 1 1.1% 

No que concerne à utilização das TIC na escrita pediu-se apenas aos alunos do 

grupo SRSD+ICT que respondessem a questões relativas a este aspeto, dado que o 

grupo SRSD não utilizou as TIC na intervenção. Pelo exposto, e mediante as respostas 

obtidas nas Tabelas 84, 85 e 86, constatou-se que a maior parte dos alunos gostou de 

utilizar as TIC na escrita (94.3%) em especial: os programas de escrita e a utilização da 

Internet. Referindo ainda, com 95.4% de respostas afirmativas, que aprenderam como as 

tecnologias os podem ajudar a escrever melhores textos de opinião. 

 

Tabela 87 - Respostas à Questão: Gostaste de utilizar as tecnologias para a escrita de 

textos?29 

 Grupo SRSD+ICT 

 N % 

Sim 82 94.3% 

Não  5 5.7% 

Tabela 88 - Respostas à Questão: Quais os programas que mais gostaste de utilizar?30 

 Grupo SRSD+ICT 

 N % 

Programas de escrita 72 82.8% 

Programas de leitura de texto 33 37.9% 

Corretor ortográfico 31 35.6% 

                                                      
29 Questão apenas aplicada a alunos do grupo SRSD+ICT, que utilizaram as TIC na intervenção. 
30 Questão apenas aplicada a alunos do grupo SRSD+ICT. 
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Dicionários e programas similares 24 27.9% 

Internet 62 71.3% 

Sugestão de palavras 31 35.6% 

Escrever a partir de imagens 30 34.5% 

 

Tabela 89 - Respostas à Questão: Pensas que aprendeste como as tecnologias te podem 

ajudar a escrever melhores textos de opinião?31
 

 Grupo SRSD+ICT 

 N % 

Sim 83 95.4% 

Não 4 4.6% 

 

Na Tabela 89 é possível constatar que a maior parte dos alunos participantes 

neste estudo consideram que melhoraram o seu conhecimento sobre o que fazer quando 

escrevem um texto, com uma percentagem maior de alunos do grupo SRSD+ICT 

(95.4%) do que do grupo SRSD (93.7%). 

Tabela 90 - Respostas à Questão: Pensas que ficaste a perceber melhor o que tens de 

fazer quando escreves um texto? 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Sim 74 93.7% 83 95.4% 

Não  5 6.3% 4 4.6% 

                                                      
31 Questão apenas aplicada a alunos do grupo SRSD+ICT. 
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Também relativamente a ter ideias para a escrita verificam-se resultados 

semelhantes onde os alunos do grupo SRSD+ICT apresentam uma percentagem de 

respostas afirmativas superiores aos do grupo SRSD, com respetivamente 93% para 

89% (Tabela 91). 

Tabela 91 - Respostas à Questão: Pensas que agora é mais fácil teres ideias sobre o 

que vais escrever num texto? 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Sim 73 89% 80 93% 

Não  9 11% 6 7% 

 

Os alunos do grupo SRSD reconhecem que estão mais motivados para escrever 

após a aprendizagem das estratégias (98.7%) e ter aprendido as partes que constituem 

um texto de opinião (98.8%). Ainda que a maior parte dos alunos do grupo SRSD+ICT 

reconheçam as melhorias quanto à motivação (97.5%) e conhecimento da estrutura do 

texto de opinião (96.5%). 

 

Tabela 92 - Respostas à Questão: Sentes que agora, que aprendeste o PATO e a 

Estrutura, estás mais motivado para escrever? 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Sim 75 98.7% 78% 97.5% 

Não  1 1.3% 2 2.5% 

Tabela 93 - Respostas à Questão: Aprendeste como escrever um bom texto de opinião e 

quais as suas partes? 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Sim 79 98.8% 82 96.5% 

Não  1 1.3% 3 3.5% 
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Comparando os resultados obtidos na Tabela 92 e Tabela 93 é possível 

observar uma tendência geral para uma melhor perceção dos alunos quanto às 

competências na escrita de textos de opinião. Em ambos os grupos verificou-se uma 

melhoria na perceção da qualidade da escrita destes tipos de textos do momento antes e 

depois de aprenderem as estratégias PATO + Estrutura.  

Inicialmente, quer no grupo SRSD como no grupo SRSD+ICT, a maior parte 

dos alunos avaliaram as suas competências como satisfatórias (39.5% e 47.1% 

respetivamente). Verificou-se ainda uma maior discrepância das perceções das 

competências de escrita dos alunos do grupo SRSD (8% identificaram competências 

excelentes e 7.4% não satisfatórias) face ao grupo SRSD+ICT (3.4% consideraram que 

escreviam estes textos de forma excelente e 6.9% de forma não satisfatória).  

Após a aprendizagem das estratégias verificou-se que mais alunos do grupo 

SRSR nomearam competências excelentes na escrita de textos de opinião face ao grupo 

SRSD+ICT (48.8% para 35.6% respetivamente), contrariamente ao que acontecer no 

nível satisfaz bastante, onde o grupo SRSD+ICT apresentou maior percentagem de 

respostas que grupo SRSD (46% para 28% , respetivamente). Salienta-se que 81.6% dos 

alunos do grupo SRSD+ICT apresentam uma visão muito satisfatória ou excelente das 

suas competências na escrita de textos de opinião enquanto no grupo SRSD a mesma 

visão é indicada por 76.8% dos alunos. 

Tabela 94 - Respostas à Questão: Como consideras que escrevias textos de opinião, 

antes de aprenderes o PATO + Estrutura? 

 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Insuficiente 6 7.4% 6 6.9% 

Não Satisfaz 2 2.5% 4 4.6% 

Satisfaz 32 39.5% 41 47.1% 

Satisfaz Bastante 34 39.1% 33 37.9% 

Excelente 7 8% 3 3.4% 
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Tabela 95 - Respostas à Questão: Agora, como pensas que escreves textos de opinião? 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Insuficiente 0 0% 2 2.3% 

Não Satisfaz 0 0% 1 1.1% 

Satisfaz 19 23.2% 13 14.9% 

Satisfaz Bastante 23 28% 40 46% 

Excelente 40 48.8% 31 35.6% 

As estratégias PATO + Estrutura foram as mais apreciadas pelos alunos que 

participaram neste estudo, como pode ser visível na Tabela 96. 

 

Tabela 96 - Respostas à Questão: Qual ou Quais a(s) Estratégia(s) que mais gostaste? 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

PATO 30 37% 25 29.1% 

Estrutura 0 0% 1 1.2% 

PATO + 

Estrutura 
51 63% 60 69.8% 

Quanto ao que os alunos mais gostaram destaca-se a aprendizagem da estratégia 

PATO (36.4%) ou das estratégias PATO + Estrutura (32.4%). De todos os alunos, 10% 

afirma ter gostado de tudo. Também, dentro das mais referidas destacam-se o interesse 

por aprender (3.15%), a melhoria na escrita de textos (1.7%) e ainda com 1.2% de 

respostas cada a utilização de palavras auxiliares, a escrita de texto em pares, a 

memorização fácil, a aprendizagem da escrita de textos de opinião a ainda a “forma 

engraçada” de aprender. Por fim, das menos referidas (0.6%) destacam-se a motivação, 

a escolha de temas, o reforço com as “penas” do pato e ainda aprender a estratégia e 

contar a familiares. 

Relativamente a aspetos que menos apreciaram, 64.2% dos alunos refere não ter 

nada para apontar. Verificou-se 23.7% de alunos que não gostaram de aprender a 

mnemónica Estrutura, 2.9% não gostaram de memorizar e 2.3% das palavras auxiliares. 

Alguns alunos referiram ainda que não gostaram de escrever sozinhos, que tiveram 
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dificuldade em pensar nas razões, que não gostaram de “baralhar” ideias ou de ter 

dificuldade em escrever terminar o texto. 

Além disso, como visível na Tabela 97, a maior parte dos alunos de ambos os 

grupos afirma o desejo de continuar a utilizar estas estratégias. 

 

Tabela 97 - Respostas à Questão: Vais continuar a utilizar as estratégias? 
 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Sim 82 98.8% 84 98.8% 

Não 1 1.2% 1 1.2% 

Colocou-se ainda um conjunto de questões sobre a utilização das TIC na sala 

de aula, em atividades de leitura e escrita, no sentido de compreender a perceção dos 

alunos quanto às suas preferências para a realização destas atividades. Assim, os alunos 

indicaram na sua maioria, e nos dois grupos, que gostam sempre da ideia de aprender 

com as TIC (computador ou tablet). Note-se que alguns alunos não gostaram desta 

ideia: quer no grupo SRSD (6%), quer no grupo SRSD+ICT (2.3%). 

 

Tabela 98 - Respostas ao Item: Gosto da ideia e aprenderes com o computador ou 

tablet. 
 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Nunca 5 6% 2 2.3% 

Poucas vezes 6 7.1% 3 3.4% 

Algumas vezes 21 25% 8 9.2% 

Muitas vezes 14 16.7% 19 21.8% 

Sempre  38 43.7% 55 63.2% 

No que toca a preferir aprender utilizando o computador na sala de aula, os 

dois grupos apresentam uma aparição diferente visto que a maior parte dos alunos do 

grupo SRSD+ICT indica o desejo de utilizar este recurso algumas vezes, com 24.4% de 

respostas, e o grupo SRSD prefere não o utilizar, 33.3% de respostas. No entanto, no 

grupo SRSD+ICT, 19.8% dos alunos referem preferir aprender sempre no computador e 

o mesmo número de alunos dispensa este recurso na aprendizagem em sala de aula. 
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Tabela 99 -  Respostas ao Item: Preferia aprender com o computador na sala de aula. 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Nunca 27 33.3% 17 19.8% 

Poucas vezes 14 17.3% 18 20.9% 

Algumas vezes 23 28.4% 21 24.4% 

Muitas vezes 2 2.5% 13 15.1% 

Sempre  15 17.2% 17 19.8% 

 

Apesar disso, quando se aborda a ideia de cada um aprender “à sua maneira” 

utilizando o computador, ou seja, de os alunos poderem utilizar o computador com 

maior liberdade e autonomia as perceções alteram-se e ambos os grupos gostaria de o 

fazer sempre, com o grupo SRSD+ICT com 40.7% de respostas e no grupo SRSD com 

31.7% de respostas. 

 

Tabela 100 -  Respostas ao Item: Gosto da ideia de aprender no computador porque 

podes trabalhar à tua maneira. 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Nunca 9 10.3% 3 3.7% 

Poucas vezes 10 12.2% 10 12.3% 

Algumas vezes 16 19.5% 15 18.5% 

Muitas vezes 21 25.6% 20 24.7% 

Sempre  26 31.7% 33 40.7% 

Da mesma forma que, na sua maioria, são concordes face a não considerarem o 

computador como um recurso aborrecido para a aprendizagem. Deixa-se o apontamento 

de que em ambos os grupos alguns alunos consideram que o computador é um recurso 

entediante para as aprendizagens (grupo SRSD+ICT – 5.7% e grupo SRSD – 4.9%). 
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Tabela 101 - Respostas ao Item: Aprender no computador ou tablet é aborrecido. 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Nunca 40 48.8% 57 65.5% 

Poucas vezes 13 15.9% 12 13.8% 

Algumas vezes 18 22% 8 9.2% 

Muitas vezes 7 8.5% 5 5.7% 

Sempre  4 4.9% 5 5.7% 

 

Os resultados evidente na Tabela 102 indicam ainda que os alunos, em geral e 

na maioria não apresentam uma posição definida quanto à preferência da leitura em 

suporte papel ou digital. Todavia, os alunos participantes afirmam maioritariamente 

gostam de ler sem recurso ao computador ou tablet. 

 

Tabela 102 - Respostas ao Item: Prefiro ler textos em livros ou revistas do que no 

computador ou tablet. 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Nunca 9 10.8% 11 12.8% 

Poucas vezes 10 12% 12 14% 

Algumas vezes 26 31.3% 25 29.1% 

Muitas vezes 14 16.9% 18 20.7% 

Sempre  24 27.6% 20 23% 

Tabela 103 - Respostas ao Item: Gosto de ler sem utilizar o computador ou tablet. 
 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Nunca 11 13.3% 3 3.4% 

Poucas vezes 10 12% 11 12.6% 

Algumas vezes 19 22.9% 23 26.4% 

Muitas vezes 14 16.9% 24 27.6% 

Sempre  29 34.9% 26 29.9% 

 

Por fim verificou-se, conjuntamente com os alunos, se os objetivos definidos 

inicialmente (principais e secundários) foram alcançados. E constatou-se que quase 
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todos os alunos dos dois grupos melhoraram a escrita de textos, onde alcançaram o seu 

objetivo 98.9% dos alunos do grupo SRSD+ICT e 92.9% dos alunos do grupo SRSD. 

Sendo a percentagem de alunos que não alcançaram o seu objetivo inferior no grupo 

SRSD+ICT comparativamente ao grupo SRSD. Os dados observáveis na Tabela 104 

sugerem um maior grau de sucesso alcançado no grupo SRSD+ICT face ao grupo SRSD 

relativamente a este objetivo. 

 

Tabela 104 - Respostas à Questão: Consegui melhorar o meu desempenho na escrita de 

textos de opinião? (objetivo principal) 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Sim 79 92.9% 86 98.9% 

Não 6 7.1% 1 1.1% 

Segundo a Tabela 105 verifica-se uma percentagem elevada de melhoria dos 

objetivos específicos em ambos os grupos e com melhor resposta do grupo SRSD+ICT 

(96.6%) comparativamente ao grupo SRSD (85.1%). Identicamente, o grupo SRSD foi 

aquele que apresentou uma maior taxa de alunos que não conseguiram melhorar o seu 

objetivo específico, com 12.9% de referências para a percentagem de alunos que não 

conseguiram melhorar 3.4% do grupo SRSD+ICT. Os resultados sugerem uma maior 

melhoria nos objetivos específicos no grupo SRSD+ICT comparativamente ao grupo 

SRSD. 

Tabela 105 - Respostas à Questão: Consegui melhorar o meu desempenho no meu 

objetivo específico? 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Sim 74 85.1% 84 96.6% 

Não 11 12.9% 3 3.4% 

Os objetivos específicos onde a maior parte dos alunos apresentaram 

inicialmente dificuldades foram na organização do texto (Objetivo C), seguido do 
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reconhecimento das diferentes tipologias de texto (Objetivo A). Por sua vez, no grupo 

SRSD os alunos também evidenciaram problemas na organização das frases (Objetivo 

D), enquanto os alunos do grupo SRSD+ICT apresentaram mais problemas ao nível da 

ortografia (Objetivo F), como é visível na Tabela 106. 

 

Tabela 106 - Resultados da Frequência de Número de Alunos por Objetivo Específico. 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Objetivo A 21 24.7 % 19 21.8% 

Objetivo B 8 9.4% 6 6.9% 

Objetivo C 26 30.6% 32 36.8% 

Objetivo D 13 15.3% 6 6.9% 

Objetivo E 6 7.1% 5 5.7% 

Objetivo F 11 12.9% 19 21.8% 

Considera-se ainda pertinente, no futuro, uma correlação de algumas das 

respostas dos alunos após a intervenção com a perceção inicial face ao conhecimento, 

atitudes e autoeficácia na escrita no sentido de verificar possíveis relações entre as 

perceções iniciais e finais quanto à sua escrita. 

b) Opiniões e perspetivas dos professores 

Procurou-se questionar os dez professores envolvidos sobre as suas opiniões e 

perspetivas quanto ao benefício da intervenção experienciada, contudo por motivos de 

saúde não foi possível recolher estes dados junto de dois dos professores envolvidos. 

Assim, na opinião dos professores os seus alunos gostaram de aprender as estratégias 

PATO + Estrutura e também gostaram na sua maioria de escrever textos utilizando as 

TIC (computador, tablet ou telemóvel) quer na intervenção ou em contextos externos, 

com 87.5% de respostas afirmativas e um professores que afirmou não ter conhecimento 

sobre o assunto (12.5%). 

De seguida colocou-se uma questão relativa à utilização das TIC durante a 

intervenção junto do grupo SRSD+ICT, uma vez que só este grupo utilizou as mesmas. 

Dos programas utilizados, aqueles que segundo os professores os seus alunos mais 

gostaram foram os programas de processamento e de leitura de texto (50% de 

referências), seguida do uso do programa Coogle (25% de referências) e da Internet 
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(12.5% de referências), como visível na Tabela 107. O principal indicador da 

preferência dos alunos identificada pelos seus professores residiu na motivação 

demonstrada durante as atividades. 

Tabela 107 - Respostas à Questão: O que pensa que os seus alunos gostam mais de 

utilizar? 

Atividades de interesse N % 

Programas com processamento de texto 4 50% 

Programas de leitura de texto 4 50% 

Coogle 2 25% 

Internet 1 12.5% 

Relativamente à perceção dos professores quanto ao aumento do conhecimento 

de escrita dos alunos Verificou-se, também, que todos os professores respondentes do 

grupo 2 e 80% do grupo SRSD+ICT concordaram que os seus alunos aumentaram o seu 

conhecimento sobre o processo de escrita desde do início da intervenção até ao fim 

desta. Apenas um professor do grupo SRSD+ICT referiu que alguns dos alunos 

melhorar esta competência. 

Tabela 108 -  Respostas Obtidas à Questão: Pensa que os seus alunos percebem melhor 

o que têm de fazer quando escrevem um texto? 

 Grupo SRSD32 Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Sim 3 100% 4 80% 

Não 0 0% 0 0% 

Alguns alunos 0 0% 1 20% 

 

Quanto às atitudes de escrita, 80% dos professores do grupo SRSD+ICT e 

66.6% do grupo SRSD sentem que os seus alunos estão mais motivados para atividades 

                                                      
32,9 - 2 professores deste grupo estiveram de baixa médica durante a realização deste questionário. 
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de escrita, do que no início da intervenção. 

Tabela 109 - Respostas Obtidas à Questão: Sente que os seus alunos estão mais 

motivados, depois de aprenderem PATO + Estrutura, para a escrita? 

 Grupo SRSD33 Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Sim 2 66.6% 4 80% 

Não 1 33.3% 1 20% 

Por sua vez, comparando a perceção dos professores face à avaliação do 

desempenho de escrita dos alunos antes a após a intervenção, visível abaixo na Tabela 

110 e na Tabela 111 , constatou-se que em ambos os grupos se verificou uma melhoria 

geral. No caso do grupo SRSD verificou-se uma melhoria dos 66.6% dos alunos que 

apresentavam uma avaliação insuficiente ou não satisfaz para uma avaliação de satisfaz. 

Por sua vez, no grupo SRSD+ICT 80% dos alunos que apresentaram uma avaliação 

inicial de insuficiente ou não satisfaz passaram a ser avaliados com satisfaz (60%) ou 

satisfaz bastante (20%), tendo-se mantido a avaliação dos alunos com que já escreviam 

textos de opinião com avaliação de satisfaz bastante. 

Tabela 110 - Respostas Obtidas à Questão: Como considera que os seus alunos 

escreviam textos de opinião antes da intervenção? 

 Grupo SRSD34 Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Insuficiente 1 33.3% 2 40% 

Não Satisfaz 1 33.3% 2 40% 

Satisfaz 1 33.3% 0 0% 

Satisfaz Bastante 0 0% 1 20% 

Excelente 0 0% 0 0% 
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Tabela 111 - Respostas obtidas à questão: Como considera que agora os seus alunos 

escrevem textos de opinião? 

 Grupo SRSD35 Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Insuficiente 0 0% 0 0% 

Não Satisfaz 0 0% 0 0% 

Satisfaz 3 100% 3 60% 

Satisfaz Bastante 0 0% 2 40% 

Excelente 0 0% 0 0% 

Quanto à estratégia preferida dos alunos no grupo SRSD os professores 

presentaram uma visão divergente, onde as estratégias PATO, Estrutura ou as duas 

apresentam 33.3% de respostas. Já no grupo SRSD+ICT, os professores consideram que 

a maioria dos seus alunos gostaram mais da estratégia PATO (60% de respostas) ou da 

combinação entre as estratégias PATO e Estrutura (40%). 

Tabela 112 - Respostas obtidas à Questão: Qual/Quais a(s) estratégia(s) que pensa que 

os seus alunos mais gostaram?  

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

PATO 1 33.3% 3 60% 

Estrutura 1 33.3% 0 0% 

PATO + Estrutura 1 33.3% 2 40% 

Questionou-se, ainda, qual/quais o(s) aspeto(s) que os professores titulares 

tinham gostado mais na intervenção e enquanto professores pelo que, de acordo com a 

Tabela 113, a forma como as atividades estavam sequencializadas e a ludicidez das 

mesmas demonstraram os aspetos positivos mais referidos pelos professores de ambos 

os grupos. No grupo SRSD+ICT alguns professores referiram o uso das tecnologias 

(40%), bem como a motivação, a observação das práticas pedagógicas por colegas na 

sala de aula, a forma como as ideias foram exploradas e ainda a estruturação do 

processo de escrita com os alunos (todos com 20% de respostas). 
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Tabela 113 - Respostas com Indicação do que os Professores Mais Gostaram 

Relativamente à Intervenção. 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

  N % N % 

Sequencialização das atividades 3 100% 2 40% 

Ludicidez 3 100% 2 40% 

Motivação 3 100% 1 20% 

Tecnologias 0 0% 2 40% 

Observar práticas de colega em sala de aula 0 0% 1 20% 

Exploração de Ideias 0 0% 1 20% 

Estruturação 0 0% 1 20% 

Relativamente aos aspetos menos positivos 100% dos professores do grupo 

SRSD que responderam ao questionário e 40% do grupo SRSD+ICT indicaram que não 

tinham nada a referir como aspeto negativo. Assim, como observável na Tabela 114, no 

grupo SRSD+ICT alguns professores consideraram que a repetição de ações na 

intervenção, a falta de acesso a mais recursos TIC ou a necessidade de mais tempo para 

utilizar as TIC poderiam ser considerados como aspetos menos positivos da 

intervenção. Ainda que indicassem que a ocorrência destas situações talvez fosse 

necessária para a funcionalidade da mesma ou fosse imposta pela realidade escolar e 

contextual desta investigação. 

Tabela 114 - Respostas com Indicação do que os Professores Menos Gostaram 

Relativamente à Intervenção. 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Repetição de ações na intervenção 0 0% 1 20% 

Falta de acesso a mais recursos TIC 0 0% 1 20% 

Mais tempo para trabalhar com as TIC durante a intervenção 0 0% 1 20% 

Nada a referir 3 100% 2 40% 

Por último questionamos os professores se incentivariam os seus alunos a 

utilizar as estratégias aprendidas durante os processos de escrita, tendo obtido, 

perceptível na Tabela 115, 100% de respostas positivas no grupo SRSD e 80% no grupo 

SRSD+ICT, o que indica que a maior parte dos professores considera as estratégias uteis 

para o processo de escrita. Um professor do grupo SRSD+ICT referiu que deixaria os 

alunos escolher livremente a forma como gostariam de escrever e considera que nem 

sempre em contexto de sala de aula dispõe de tanto tempo para a produção de texto da 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

381 
  

forma como foi sugerida, respondendo negativamente. 

Tabela 115 - Respostas à Questão: Vai continuar a sugerir que os seus alunos utilizem 

as estratégias aprendidas? 

 Grupo SRSD Grupo SRSD+ICT 

 N % N % 

Sim 3 100% 4 80% 

Não 0 0% 1 20% 

 

Discussão comparativa das opiniões e perspetivas dos alunos e professores envolvidos 

neste estudo com as dos participantes de estudos prévios. 

De seguida apresenta-se, tal como referido, uma breve discussão comparando as 

opiniões e perspetivas dos alunos e professores envolvidos neste estudo com as dos 

participantes de estudos prévios. 

Assim, contrariamente ao que seria esperado a maioria dos alunos de ambos os 

grupos afirmaram gostar de escrever o que contraria as ideias de que o processo de 

escrita é complexo e desafiante para a maior parte dos alunos (McKeown et al., 2016). 

Uma possível justificação para esta afirmação por parte dos alunos é que os ambientes 

de ensino da literacia nas salas de aula são ricos em fomentar a motivação dos alunos 

(Pressley et al., 2006). 

Também se verificou uma percentagem de motivação menor quanto a escrever 

com recurso às TIC o que contesta a ideia defendida por Ribeiro et al. (2010) e reforça a 

necessidade evidenciada por vários autores (MacArthur, 1996; MacArthur, 2009; 

Peterson-Karlan, 2011; Troia et al., 2012) quanto à necessidade de estudar de forma 

mais aprofundada o papel motivacional das TIC para os alunos, particularmente na 

escrita. Procurando extrapolar causas para estas respostas, e tendo em conta o 

conhecimento dos alunos envolvidos, consideramos que os alunos poderão não ter sido 

sinceros nas suas respostas, uma vez que sabiam que o trabalho era nessa área. Ainda 

quanto ao recurso à TIC na escrita esta não é uma atividades que os alunos realizem 

com frequência (ex.: preferem jogar, ver vídeos ou fazer pesquisas), o que exige dos 

alunos mais conhecimentos e competências para além do próprio processo de escrita, 

assim a utilização de práticas pedagógicas conservadoras com recurso às TIC, referida 
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por alguns autores (Cox et al., 2004; Jonassen, 2007), poderão ter influenciado a 

resposta dos alunos. 

Paralelamente os resultados reforçam a opção de associar o grupo SRSD à 

intervenção SRSD e o grupo SRSD+ICT à intervenção SRSD+ICT, dado que quando 

comparados os dois grupos a maior percentagem de motivação dos alunos para a escrita 

ou a escrita com recurso às TIC coincide com o tipo de intervenção selecionada. 

Como esperado, atendendo às caraterísticas do modelo SRSD que estimula a 

motivação para as aprendizagens e reforça os sucessos (Harris & Graham, 2016; Harris 

et al., 2008; Little et al., 2010; McKeown et al., 2016), os alunos de ambos os grupos, 

reiterados pelos professores titulares, reconheceram, na sua maioria, ter gostado de 

aprender as estratégias “PATO + Estrutura” e consideram que aprenderam a escrever 

textos de opinião melhores e mais estruturados, o que reforça os resultados obtidos por 

Harris et al. (2008) e Araújo (2011). O grupo de beneficiou da intervenção SRSD 

apresenta uma maior percentagem de motivação para a escrita após a aprendizagem das 

estratégias, também evidenciada pela maior parte dos professores de cada grupo, e uma 

perceção mais positiva da melhoria na escrita de textos de opinião o que poderá traduzir 

já o reforço de uma visão mais positiva da escrita deste grupo comparativamente ao 

grupo que beneficiou da intervenção SRSD+ICT. 

Verificou-se, ainda, em geral e em ambos os grupos, uma melhoria da perceção 

dos alunos, reiterada pelos professores titulares, relativamente à qualidade da escrita de 

textos de opinião entre o momento antes e após a intervenção tal como esperado 

atendendo ao propósito da intervenção que fortifica os resultados de outras 

investigações (Araújo, 2011; Limpo & Alves, 2013; Prata, 2012). 

Também, em ambos os grupos e na maioria, os alunos identificam uma melhoria 

no seu conhecimento sobre o processo de escrita, incluindo na construção de ideias, 

reiterando os resultados obtidos por outros investigadores (Graham, 2006b; Graham & 

Harris, 2003; Graham et al., 2016; Graham, McKeown, et al., 2012b; Graham & Perin, 

2007; Harris & Graham, 2013) e a importância e utilidade do modelo SRSD na escrita 

junto dos alunos com e sem DAE na escrita. 

Verificou-se, ainda, uma perceção mais positiva dos alunos da melhoria no 

grupo que beneficiou da intervenção SRSD+ICT comparativamente à intervenção 

SRSD, talvez devido à exploração de outros contextos de escrita e pelas “facilidades” na 

procura de ideias que as TIC permitiram durante o processo de escrita, referidas como 

importantes por alguns autores (Baptista et al., 2011; Edwards-Groves, 2011; Graham & 
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Hall, 2016; MEC, 2012). Por sua vez, também os professores do grupo que beneficiou 

na intervenção SRSD são unânimes quando à perceção de que os seus alunos 

apresentam uma maior compreensão sobre o processo de escrita, bem como quatro dos 

cinco professores do grupo que que beneficiou da utilização das TIC. Assim, em termos 

gerais podemos dizer que alunos e professores concordam que as intervenções 

permitiram uma melhoria no conhecimento do processo de escrita. 

Das estratégias utilizadas a preferida pela maior parte dos alunos dos dois 

grupos foi a associação “PATO+Estrutura”, por despertar o interesse para a 

aprendizagem, melhorar a escrita, ser facilmente memorizável e permitem aprender de 

“forma engraçada”, entre outros, pelo alguns alunos reconheceram determinadas 

potencialidades destas estratégias. Apenas como nota refere-se, que no entanto, a visão 

dos professores sobre as estratégias preferidas dos seus alunos não foi coincidente com 

a opinião defendida pelos alunos, onde consideraram na sua maioria uma preferência 

pela estratégia “PATO”. 

Os aspetos positivos mais evidenciados pelos professores quanto à intervenção 

foram: a sequencialização das atividades, a ludicidez e a motivação. No caso dos 

professores do grupo de intervenção SRSD+ICT reforçaram também a tecnologia, a 

observação de práticas de colegas, a exploração de ideias e a estruturação apresentada 

para compor textos. Assim, foi claro para os professores alguns aspetos que contribuem 

para a composição de textos, referidas por Graham e Harris (2005) e Harris et al.(2008), 

que fazem parte do modelo SRSD como o desenvolvimento da motivação, a clarificação 

e antecipação das etapas do processo de escrita, promover a transcrição das ideias, o 

envolvimento e persistência na tarefa, entre outros. 

Paralelamente, o que menos apreciaram por alguns professores foram: o uso da 

mnemónica Estrutura, o reforço da memorização ou a utilização de palavras auxiliares, 

por considerarem exigente para alguns alunos. Por sua vez, alguns alunos referiram 

como aspetos menos positivos algumas dificuldades sentidas durante a escrita como: 

pensar em razões, ordenar ideias, terminar os textos ou escrever textos sozinhos. Estes 

dados refletem algumas dificuldades que os alunos sentiram em compreender a 

estrutura dos textos de opinião, bem como as perceções pessoais sobre as próprias 

aprendizagens. Por exemplo a questão da memorização das estratégias, intrínseca e 

importante no desenho do modelo SRSD, no sentido de facilitar a rechamada da 

informação, é apresentada por diferentes alunos com positiva ou negativa. Já os 

professores destacaram: a repetição das ações, a falta de mais recursos TIC ou a 



Apresentação e Discussão de Resultados 

384 
 

necessidade de mais tempo para trabalhar com as TIC durante a intervenção como 

aspetos menos positivos, ainda que atribuíssem a estes aspetos a fragilidades de recursos 

dos contextos escolares ou a objetivos específicos do próprio modelo de intervenção 

utilizado. Pelo exposto, alguns dos aspetos menos positivos relativamente à utilização 

do modelo com recurso às TIC também já haviam sido referidos por alguns autores 

(BECTA, 2004; BECTA, 2007a; Balanskat, Blamire & Kefala, 2006). 

Quase todos os alunos, exceto um aluno em cada grupo, afirmam que 

continuaram a utilizar as estratégias aprendidas após a intervenção, o que representa 

aproximadamente 98.8% de respostas afirmativas e que traduz a relevância que os 

alunos atribuem à utilização destas estratégias na escrita e reforça os resultados obtidos 

noutra investigação (Araújo, 2011). Por sua vez, a maioria dos professores do grupo de 

intervenção SRSD e SRSD+ICT, exceto um professor deste último grupo, afirmou vir a 

incentivar a utilização destas estratégias após a intervenção. Quanto ao professor que 

referiu não incentivar argumentou ser benéfico que os alunos escolham de forma 

autónoma se gostariam de utilizar essas estratégias, respeitando a liberdade individual 

dos seus alunos, e que nem sempre dispõe de tempo na sala de aula para a produção de 

texto dessa forma, aspeto identificado em outros estudos (Festas et al., 2015c; Graham, 

McKeown, et al., 2012b; McKeown et al., 2016). De facto a aplicação do modelo SRSD 

pressupõe a realização da composição de textos de forma “prolongada”, de acordo com 

Graham e Harris (2005), no sentido de explorar de forma apoiada o processo de escrita 

para que o aluno progressivamente seja mais autónomo e eficaz no processo de escrita, 

o que é considerado um aspeto positivo para o desenvolvimento do conhecimento sobre 

o processo de escrita e estratégias a utilizar e reiterado por Graham, Harris, Fink-

Chorzempa e MacArthur (2003b) que defende a utilização diária de pelo menos 30 

minutos para a composição de textos. Contudo, esta opinião reforça a questão do tempo 

em sala de aula para o cumprimento dos currículos, referida por Akbiyik e Seferoglu 

(2012) e especialmente importante quando as TIC são introduzidas na sala de aula por 

exigirem uma melhor gestão do espaço, tempo e comportamento dos alunos. 

Os alunos que usufruíram da intervenção com recurso às TIC afirmaram na sua 

maioria ter gostado de utilizar as tecnologias para a escrita de textos e verificou-se um 

aumento do número de respostas positivas face à experiência de escrita de textos da 

intervenção, quando comparado com a resposta geral sobre se gostavam de escrever 

com recurso às TIC, o que parece indicar uma perceção positiva da intervenção na 

motivação para a escrita.  
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Durante a intervenção com as TIC os alunos gostaram mais de utilizar 

programas de escrita e a Internet por oposição a dicionários online. Estas preferências 

dos alunos foram identificadas igualmente pelos professores titulares de turma, muito 

embora os professores tenham considerado que os alunos também gostaram dos 

programas de leitura de texto e do programa Coogle. Estes aspetos, menos referidos 

pelos alunos, revelam que a perceção dos programas utilizados preferidos é distinta, em 

alguns aspetos, de alunos para professores e traz a debate questões sensíveis relativas às 

diferenças entre as perceções e o seu impacto no processo de ensino-aprendizagem. 

A maior parte dos alunos, de ambos os grupos, gostou da ideia de aprender com 

recurso às TIC na sala o que corrobora as ideias defendidas alguns autores como 

Tavares e Barbeiro (2011) e Ribeiro et al. (2010). Contudo a maioria dos alunos do 

grupo SRSD (intervenção SRSD) não preferem a aprendizagem com computador face à 

aprendizagem tradicional e a maior parte dos alunos do grupo SRSD+ICT (intervenção 

SRSD+ ICT) prefere a aprendizagem com o computador apenas algumas vezes. Estes 

dados sugerem que os alunos, na sua maioria, não são adeptos da utilização constante 

do computador durante as aprendizagens na sala de aula. Considera-se que seria 

pertinente futuramente procurar compreender se esta visão é geral a alunos de outros 

contextos e quais os motivos destas opiniões por parte dos alunos, como por exemplo: 

influência da perceção de pais e professores, não associação do computador como 

instrumento didáctico ou eventualmente os interesses pessoais dos alunos envolvidos. 

 A maioria dos alunos, em ambos os grupos, considera gostar da ideia de 

conseguir aprender à sua maneira com o computador e nunca considera aborrecido 

aprender no computador ou tablet. Contudo, de notar que alguns alunos dos dois grupos 

afirmaram nunca gostar dessa ideia e também considerar o computador ou tablet 

aborrecido para aprender. 

Quanto às preferências dos alunos relativamente à leitura no computador ou 

tablet face ao suporte papel verificou-se que estes, em ambos os grupos, não têm uma 

posição definida. Muito embora afirmem gostar mais de ler sem recurso ao computador 

ou tablet. 

Como esperado os alunos de ambos os grupos de intervenção apresentaram, 

quase na totalidade, melhorias ao nível da escrita dos textos de opinião (objetivo 

principal), o que indica que ambas as intervenções tiveram um impacto positivo na 

escrita de textos de opinião dos alunos e fortaleceram os resultados de investigações 

prévias quanto à eficácia da utilização do modelo SRSD na melhoria da qualidade do 
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texto (Araújo, 2011; Limpo & Alves, 2013; Prata, 2012). Mas, de notar que o grupo que 

usufruiu da intervenção SRSD+ICT apresentou resultados ligeiramente superiores, pelo 

que reforça a necessidade de mais investigação de utilizem o modelo SRSD com recurso 

às TIC dado as potencialidades que esta associação pode ter para as aprendizagens dos 

alunos ao nível da escrita. 

Similarmente, também quanto aos objetivos específicos de cada aluno 

constataram-se percentagem elevadas de melhoria após as intervenções em ambos os 

grupos, novamente como melhores resultados na intervenção SRSD com as TIC. Sendo 

que as maiores dificuldades dos alunos envolvidos antes da intervenção, em ambos os 

grupos, foram ao nível da organização do texto e da identificação das diferentes 

tipologias de texto e menor ao nível do vocabulário. Estes dados poderão ser revelantes 

na medida em que podem ser identificadas dificuldades sentidas pelos alunos antes da 

intervenção que podem ser especificamente trabalhadas na sala de aula. Deste modo, 

sugere-se o aprofundamento futuro para se explorar as áreas de maior dificuldade aos 

alunos ao nível da escrita no sentido de desenvolver e explorar mais e cada vez 

melhores intervenções para os alunos. 

2) Análise inferencial dos resultados 

Intervenção SRSD+ICT e SRSD 

Dada a confirmação de estarem reunidas condições para a realização de análises 

estatísticas inferências proceder-se-á à verificação de hipóteses no sentido de descrever, 

comparar e procura aprofundar as diferenças de médias obtidas entre o grupo 

SRSD+ICT e grupo SRSD antes (momento 1), depois (momento 2) e após (momento 3) a 

intervenção com modelo SRSD com e sem TIC (respetivamente), em cada uma das 

variáveis de estudo (estrutura, qualidade, extensão e conectores). Para isto recorreu-se a 

T-student Test para amostras independentes de dados uma vez que este tipo de testes é 

utilizado quando queremos comparar o comportamento de uma variável contínua entre 

dois grupos independentes, ou seja, pretende-se verificar se pertencer a um grupo ou a 

outro influencia a variável contínua” (Martins, 2011, p. 219). Assim, apresenta-se, 

seguidamente, a verificação das hipóteses colocadas, organizadas por variáveis em 

estudo. 
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Diferenças entre resultados obtidos nas variáveis em estudo no grupo SRSD+ICT e 

grupos SRSD, em cada momento 

Variável estrutura do texto de opinião 

Para a variável estrutura do texto de opinião a Figura 24 mostra os resultados 

obtidos no grupo SRSD+ICT e grupo SRSD, nos três momentos. 

 
Figura 24 – Figura Representativa dos Resultados Obtidos no Grupo SRSD+ICT e 

Grupo SRSD, nos Três Momentos, face à Variável Estrutura. 

Hipóteses testadas, no primeiro momento: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre o grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à pontuação 

obtida na estrutura do texto de opinião durante o primeiro 

momento. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à pontuação obtida 

na estrutura do texto de opinião durante o primeiro momento. 

Para a variável pontuação obtida na estrutura do texto de opinião e, de acordo 

com o Teste de Homogeneidade de Levene, conclui-se que a variância entre os grupos 

não é estatisticamente diferente, F= 3.193, p  0.05 no primeiro momento. O resultado 

do Teste-t para amostras independentes, t(166.295)=.111 com p 0.05, permite não 
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rejeitar a H0 e indicar que não existem diferenças estatisticamente significativas 

(p entre o grupo SRSD+ICT e o grupo SRSD relativamente à pontuação obtida 

na estrutura do texto de opinião no primeiro momento. O grupo SRSD+ICT apresentou, 

em média, uma maior pontuação obtida na estrutura do texto de opinião (M=3.53, 

DP=1.237) do que o grupo SRSD (M=3.51, DP=1.493). Estes resultados revelam que os 

grupos são adequados para a realização deste estudo. 

Hipóteses testadas, no segundo momento: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre o grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à pontuação 

obtida na estrutura do texto de opinião durante o segundo 

momento. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à pontuação obtida 

na estrutura do texto de opinião durante o segundo momento. 

 

Para a variável pontuação obtida na estrutura do texto de opinião e, de acordo 

com o Teste de Homogeneidade de Levene, conclui-se que a variância entre os grupos 

não é estatisticamente diferente, F= 1.406, p  0.05 no segundo momento. O resultado 

do Teste-t para amostras independentes, t(166.665)= 2.695 com p 0.05, permite 

rejeitar a H0 e aceitar que existem diferenças estatisticamente muito significativas 

(p=.008 entre o grupo SRSD+ICT e o grupo SRSD relativamente à pontuação obtida na 

estrutura do texto de opinião no segundo momento. O grupo SRSD+ICT apresentou, em 

média, uma maior pontuação obtida na estrutura do texto de opinião (M=6.7126, 

DP=1.86091) do que o grupo SRSD (M=5.8736, DP=2.22984). 

 

Hipóteses testadas, no terceiro momento: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre o grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à pontuação 

obtida na estrutura do texto de opinião durante o terceiro 

momento. 
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H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à pontuação obtida 

na estrutura do texto de opinião durante o terceiro momento.  

 

Para a variável pontuação obtida na estrutura do texto de opinião e, de acordo 

com o Teste de Homogeneidade de Levene, conclui-se que a variância entre os grupos 

não é estatisticamente diferente, F= 2.060, p  0.05. O resultado do Teste-t para 

amostras independentes, t(165.751)=.640 com p 0.05, permite não rejeitar a H0 e 

concluir que não existem diferenças estatisticamente significativas (p=.523 entre o 

grupo SRSD+ICT e o grupo SRSD relativamente à pontuação obtida na estrutura do 

texto de opinião no terceiro momento. O grupo SRSD+ICT apresentou, em média, uma 

maior pontuação obtida na estrutura do texto de opinião (M=7.85, DP=2.020) do que o 

grupo SRSD (M=7.63, DP=2.460). 

 

Em suma, o grupo SRSD+ICT e SRSD não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas no primeiro e terceiro momento de recolha de dados. 

Mas, muito embora tenham partido inicialmente com resultados similares, no segundo 

momento os grupos apresentaram uma diferença estatisticamente significativa o que 

sugere que a intervenção implementada em cada grupo pode ter provocado as diferenças 

de pontuação obtida na estrutura do texto de opinião e observadas nos resultados, com 

um melhor resultado obtido pelo grupo SRSD+ICT que utilizou o modelo SRSD com 

recurso às tecnologias. Contudo, proceder-se-á a estudos mais aprofundados destas 

diferenças de modo a melhor clarificar a sua origem. Adicionalmente é importante 

referir que as diferenças encontradas no segundo momento, entre os grupos, não foram 

mantidas no terceiro momento, revelando uma descontinuidade dos resultados 

previamente obtidos que também deve ser alvo de reflexão. 

 

 

Variável qualidade geral do texto 

A Figura 25 mostra os resultados descritivos para a variável qualidade geral do 

texto por grupo, nos três momentos. 
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Figura 25 – Figura Representativa dos Resultados Obtidos no Grupo SRSD+ICT e 

SRSD, nos Três Momentos, face à Variável Qualidade. 

Hipóteses testadas, no primeiro momento: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre o grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à pontuação 

obtida na qualidade geral do texto durante o primeiro 

momento. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à pontuação obtida 

na qualidade geral do texto durante o primeiro momento.  

Para a variável pontuação obtida na qualidade geral do texto e, de acordo com o 

Teste de Homogeneidade de Levene, conclui-se que a variância entre os grupos não é 

estatisticamente diferente, F= 1.040, p  0.05, no primeiro momento. O resultado do 

Teste-t para amostras independentes, t(170.681)=-490 com p 0.05, permite não rejeitar 

a H0 e concluir que não existem diferenças estatisticamente significativas 

(p entre o grupo SRSD+ICT e o grupo SRSD relativamente à pontuação obtida 

na qualidade geral do texto no primeiro momento. O grupo SRSD+ICT apresentou, em 

média, uma menor pontuação obtida na qualidade geral do texto (M=2.9598, 

DP=.81291) do que o grupo SRSD (M=3.0230, DP=.88782). 
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Hipóteses testadas, no segundo momento: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à pontuação 

obtida na qualidade geral do texto durante o segundo 

momento. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à pontuação obtida 

na qualidade geral do texto durante o segundo momento.  

Para a variável pontuação obtida na qualidade geral do texto e, de acordo com o 

Teste de Homogeneidade de Levene, conclui-se que a variância entre os grupos não é 

estatisticamente diferente, F= 2.649, p  0.05, no segundo momento. O resultado do 

Teste-t para amostras independentes, t(169.115)=3.449 com p 0.05, permite rejeitar a 

H0 e concluir que existem diferenças estatísticas muito significativas (p=.001 entre o 

grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à pontuação obtida na qualidade geral do texto 

no segundo momento. O grupo SRSD+ICT apresentou, em média, uma maior pontuação 

obtida na qualidade geral do texto (M=6.7126, DP=1.86091) do que o grupo SRSD 

(M=5.8736, DP=2.22984). 

Hipóteses testadas, no terceiro momento: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre o grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à pontuação 

obtida na qualidade geral do texto durante o terceiro 

momento. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à pontuação obtida 

na qualidade geral do texto durante o terceiro momento.  

Para a variável pontuação obtida na qualidade geral do texto e, de acordo com o 

Teste de Homogeneidade de Levene, conclui-se que a variância entre os grupos não é 

estatisticamente diferente, F=.546, p  0.05, no terceiro momento. O resultado do Teste-

t para amostras independentes, t(163.731)=1.297 com p 0.05, permite não rejeitar a 

H0 e concluir que não existem diferenças estatisticamente muito significativas 
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(p=.197 entre o grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à pontuação obtida na 

qualidade geral do texto no terceiro momento. O grupo SRSD+ICT apresentou, em 

média, uma maior pontuação obtida na qualidade geral do texto (M=4.2605, 

DP=.62964) do que o grupo SRSD (M=4.2452, DP=.58938). 

Variável extensão do texto 

Na Figura 26 mostra os resultados descritivos para a variável extensão do texto 

por grupo, nos três momentos. 

 
Figura 26 - Figura Representativa dos Resultados Obtidos no Grupo SRSD+ICT e 

SRSD, nos Três Momentos, face à Variável Extensão. 

 

Pela análise da Figura 26 é possível perceber que os dois grupos apresentam 

grandes diferenças no momento 1, antes da intervenção. Pelo exposto, e após a 

confirmação de que estas diferenças eram estatisticamente significativas, decidiu-se 

corrigir os valores desta variável de forma a permitir tirar conclusões quanto ao impacto 

de cada uma das intervenções. Assim, igualou-se o valor inicial da pontuação nesta 

variável e somou-se às pontuações obtidas no momento 2 e 3 grupo SRSD o valor da 

diferença inicial obtendo-se valores representados graficamente na figura abaixo (Figura 

27). 

Hipóteses testadas, no primeiro momento: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre o grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à extensão 
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do texto produzido pelos alunos durante o primeiro momento. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à extensão do texto 

produzido pelos alunos durante o primeiro momento. 

 

Para a variável extensão do texto produzido pelos alunos e, de acordo com o 

Teste de Homogeneidade de Levene, conclui-se que a variância entre os grupos não é 

estatisticamente diferente, F=.913, p  0.05, no primeiro momento. O resultado do 

Teste-t para amostras independentes, t(171.525)=3.019 com p 0.01, permite rejeitar a 

H0 e concluir que existem diferenças estatisticamente muito significativas 

(p entre grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à extensão do texto 

produzido pelos alunos durante o primeiro momento. O grupo SRSD+ICT apresentou, 

em média, textos mais extensos (M=108.72, DP=33.029) do que o grupo SRSD 

(M=93.99, DP=31.334). 

Figura 27 - Figura Representativa dos Resultados Obtidos no Grupo SRSD+ICT e 

SRSD, nos Três Momentos, face à Variável Extensão, e Depois da Correção dos 

Valores da Pontuação no Grupo SRSD. 

Hipóteses testadas, no primeiro momento, com valor corrigido: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre o grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à extensão do 

texto produzido pelos alunos (valor corrigido) durante o 
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primeiro momento. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à extensão do texto 

produzido pelos alunos (valor corrigido) durante o primeiro 

momento. 

Para a variável extensão do texto produzido pelos alunos (valor corrigido) e, de 

acordo com o Teste de Homogeneidade de Levene, conclui-se que a variância entre os 

grupos não é estatisticamente diferente, F=.913 p 0.05, no primeiro momento. O 

resultado do Teste-t para amostras independentes, t(171.525)=0.001 com p 0.05, 

permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças estatisticamente 

significativas (p entre o grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à extensão do 

texto (valor corrigido) produzido pelos alunos durante o primeiro momento. O grupo 

SRSD+ICT e SRSD apresentaram após a correção de valores, em média e por 

estimativa, textos igualmente extensos (M=108.72) contudo no grupo SRSD+ICT existe 

uma maior dispersão dos resultados (DP=33.029) do que o grupo SRSD (DP=31.334). 

Hipóteses testadas, no segundo momento, com valor corrigido: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre o grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à extensão 

do texto produzido pelos alunos (valor corrigido) durante o 

segundo momento 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à extensão do texto 

produzido pelos alunos (valor corrigido) durante o segundo 

momento. 

Para a variável extensão do texto produzido pelos alunos (valor corrigido) e, de 

acordo com o Teste de Homogeneidade de Levene, conclui-se que a variância entre os 

grupos não é estatisticamente diferente, F=.154, p 0.05, no segundo momento. O 

resultado do Teste-t para amostras independentes, t(167.800)=1.650 com p 0.05, 

permite aceitar a H0 e concluir que não existem diferenças estatísticas significativas 

(p= entre o grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à extensão do texto 
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produzido pelos alunos (valor corrigido) durante o segundo momento. O grupo 

SRSD+ICT apresentou, em média, textos mais extensos (M=114.14, DP=33.80) do que 

o grupo SRSD (M=104.93, DP=39.64). 

Hipóteses testadas, no terceiro momento, com valor corrigido: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre o grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à extensão 

do texto produzido pelos alunos (valor corrigido) durante o 

terceiro momento. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à extensão do texto 

produzido pelos alunos (valor corrigido) durante o terceiro 

momento. 

Para a variável extensão do texto produzido pelos alunos (valor corrigido) e, de 

acordo com o Teste de Homogeneidade de Levene, conclui-se que a variância entre os 

grupos não é estatisticamente diferente, F=1.514, p  0.05, no terceiro momento. O 

resultado do Teste-t para amostras independentes, t(163.731)=-1.450 com p 0.05, 

permite manter a H0 e concluir que não existem diferenças estatisticamente 

significativas (p entre o grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à extensão do 

texto produzido pelos alunos (valor corrigido) durante o terceiro momento. O grupo 

SRSD apresentou, em média e por estimativa dos valores corrigidos, textos mais 

extensos (M=123.64, DP=39.14) do que o grupo SRSD+ICT (M=115.86, DP=31.14). 

 

Variável conectores argumentativos 

 A Figura 28 mostra os resultados obtidos na variável: conectores argumentativos 

no grupo SRSD+ICT e SRSD, nos três momentos. 
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Figura 28 – Figura Representativa dos Resultados Obtidos no Grupo SRSD+ICT e 

SRSD, nos Três Momentos, face à Variável Conectores. 

Hipóteses testadas, no primeiro momento: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas entre 

o grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente ao número de 

conectores argumentativos utilizados pelos alunos no primeiro 

momento. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente ao número de 

conectores argumentativos utilizados pelos alunos no primeiro 

momento. 

Para a variável conectores argumentativos utilizados pelos alunos e, de acordo 

com o Teste de Homogeneidade de Levene, conclui-se que a variância entre os grupos 

não é estatisticamente diferente, F=.584 p  0.05, no primeiro momento. O resultado do 

Teste-t para amostras independentes, t(171.671)=1.936 com p 0.05, permite não 

rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças estatisticamente significativas 

(p entre o grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente ao número de conectores 

argumentativos utilizados pelos alunos no primeiro momento. O grupo SRSD+ICT 

utilizou, em média, uma maior diversidade de conectores argumentativos (M=2.97, 

DP=1.072) do que o grupo SRSD (M=2.64, DP=1.120). 
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Hipóteses testadas, no segundo momento: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas entre 

o grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente ao número de 

conectores argumentativos utilizados pelos alunos no segundo 

momento. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente ao número de 

conectores argumentativos utilizados pelos alunos no segundo 

momento. 

Para a variável número de conectores argumentativos utilizados pelos alunos e, 

de acordo com o Teste de Homogeneidade de Levene, conclui-se que a variância entre 

os grupos não é estatisticamente diferente, F=2.755 p  0.05, no segundo momento. O 

resultado do Teste-t para amostras independentes, t(163.062)=2.008 com p 0.05, 

permite rejeitar a H0 e concluir que existem diferenças estatisticamente significativas 

(p entre o grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente ao número de conectores 

argumentativos utilizados pelos alunos no segundo momento. O grupo SRSD+ICT 

utilizou, em média, uma maior diversidade de conectores argumentativos (M=4.86, 

DP=1.780) do que o grupo SRSD (M=4.22, DP=2.259). 

Hipóteses testadas, no terceiro momento: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas entre 

o grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente ao número de 

conectores argumentativos utilizados pelos alunos no terceiro 

momento. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente ao número de 

conectores argumentativos utilizados pelos alunos no terceiro 

momento. 

Para a variável número de conectores argumentativos utilizados pelos alunos e, 

de acordo com o Teste de Homogeneidade de Levene, conclui-se que a variância entre 

os grupos não é estatisticamente diferente, F=.591, p  0.05, no terceiro momento. O 
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resultado do Teste-t para amostras independentes, t(168.338)=.579 com p 0.05, 

permite não rejeitar a H0 e concluir que não existem diferenças estatisticamente 

significativas (p entre grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente ao número de 

conectores argumentativos utilizados pelos alunos no terceiro momento. O grupo 

SRSD+ICT utilizou, em média, uma maior diversidade de conectores argumentativos 

(M=4.70, DP=1.936) do que o grupo SRSD (M=4.52, DP=2.246). 

Discussão sobre o desempenho do grupo SRSD+ICT e SRSD, em cada momento de 

avaliação e por variável 

Segue-se uma breve discussão sobre o desempenho do grupo SRSD+ICT e 

SRSD, em cada momento de avaliação e por variável. 

Variável estrutura do texto 

Os resultados obtidos indicam que não existem diferenças estatisticamente 

significativas (p> 0.05) entre o grupo SRSD+ICT e o grupo SRSD relativamente à 

pontuação obtida na estrutura do texto de opinião no primeiro momento, ou seja, ambos 

os grupos (e alunos associados) apresentam uma estruturação dos textos produzidos 

similar, o que permitirá atribuir diferenças evidenciadas após a intervenção à mesma. 

Foi possível observar a existem diferenças estatisticamente muito significativas 

(p=.008) entre o grupo SRSD+ICT e o grupo SRSD relativamente à pontuação obtida na 

estrutura do texto de opinião no segundo momento, o que sugere que a intervenção 

usufruída por cada grupo influenciou a estrutura do texto de opinião dos alunos. Deste 

modo, observou-se que a intervenção SRSD+ICT foi mais benéfica do que a 

intervenção SRSD para a melhoria do desempenho ao nível da estrutura dos textos de 

opinião produzida pelos alunos. Uma possível justificação para este facto prende-se com 

a facilidade de construção e desconstrução do texto, com recurso às TIC, que poderá ter 

permitido aos alunos testarem e familiarizarem-se com o processo de organização das 

ideias e do próprio texto, mesmo que escrito com recurso a papel e lápis, e verificar que 

tais comportamentos resultavam em textos melhor estruturadas, com mais elementos e 

mais organizados. 

Variável qualidade do texto  

Os resultados indicaram que não existem diferenças estatisticamente 
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significativas entre o grupo SRSD+ICT e o grupo SRSD relativamente à pontuação 

obtida na qualidade geral do texto no primeiro momento, ou seja os grupos são 

equivalentes à partida e as diferenças encontradas, após o controlo de outras variáveis, 

podem ser atribuídas à intervenção que cada grupo vai beneficiar. 

Constatou-se a existência de diferenças estatísticas muito significativas (p=.001) 

entre o grupo SRSD+ICT e o grupo SRSD relativamente à pontuação obtida na 

qualidade geral do texto no segundo momento, ou seja, a intervenção com o modelo 

SRSD+ICT influenciou positivamente e de forma muito significativa a qualidade geral 

dos textos produzidos pelos alunos quando comparada com os resultados obtidos após a 

intervenção com o modelo SRSD. Os resultados surpreenderam, positivamente, uma vez 

que não sabíamos se associação entre as TIC e o modelo SRSD traria benefício aos 

alunos, ainda que a investigação tenha já destacado algumas das suas potencialidades 

para o ensino da escrita. E evidenciam que, embora ambas as intervenções tenham sido 

benéficas para a qualidade da escrita, a utilização das TIC de forma autorregulada 

revelou um efeito positivo, o que reforça o desenvolvimento de mais investigação que 

teste os efeitos das TIC combinadas com o modelo SRSD. 

Variável extensão do texto  

Os dados recolhidos confirmaram que os grupos apresentavam caraterísticas 

distintas quanto à extensão dos textos produzidos, uma vez que confirmou-se a 

existência de diferenças estatisticamente muito significativas (p=0.003) entre o grupo 

SRSD+ICT e o grupo SRSD relativamente à extensão do texto produzido pelos alunos 

durante o primeiro momento. Estes dados não permitem atribuir eventuais diferenças 

obtidas após a intervenção ao efeito da mesma dado que os grupos não são equivalentes 

entre si relativamente à extensão dos textos produzidos, onde os alunos do grupo 

SRSD+ICT escrevem textos mais longos do que os alunos do grupo SRSD. 

Para uma possível comparação do efeito da intervenção em cada grupo optou-se 

por utilizar valores corrigidos e estimados, ou seja, verificar a diferença da extensão 

entre grupos e adicionar em cada momento o valor da diferença aos resultados obtidos 

pelo grupo que tinha textos menos extensos. Deste modo estamos a trabalhar com 

valores previstos ou estimados, em vez de valores reais pelo que é possível afirmar que, 

após a correção dos dados não existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo SRSD+ICT e do grupo SRSD relativamente à extensão do texto (valor corrigido) 

produzido pelos alunos durante o primeiro momento. 
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De acordo com os dados recolhidos, e tendo em conta os valores corrigidos, é 

possível afirmar que não se observaram a existência de diferenças estatisticamente 

significativas (p=.101) entre o grupo SRSD+ICT e do grupo SRSD relativamente à 

extensão do texto produzido pelos alunos (valor corrigido) durante o segundo momento, 

ou seja, é possível estimar que o tipo de intervenção (modelo SRSD+ICT ou modelo 

SRSD) não influencia a extensão dos textos produzidos pelos alunos. Pelo exposto 

utilizar um modelo face ao outro não acarreta benefícios para a extensão do texto 

produzido, pelo que os dados estimados contrariam, em parte, o esperado uma vez que 

parte da investigação realizada apresenta efeitos positivos do modelo SRSD na extensão 

dos textos produzidos pelos alunos. 

Variável conectores argumentativos 

Constatou-se que não existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo SRSD+ICT e o grupo SRSD relativamente ao número de conectores 

argumentativos utilizados pelos alunos no primeiro momento, ou seja, os grupos 

apresentam caraterísticas similares relativamente a esta variável o que permite atribuir 

eventuais alterações no número de conectores utilizados ao tipo de intervenção de que 

os alunos dos grupos beneficiaram. 

Após a intervenção, foi possível apurar a existência de diferenças 

estatisticamente significativas (p=0.038) entre o grupo SRSD+ICT e o grupo SRSD, 

relativamente ao número de conectores argumentativos utilizados pelos alunos no 

segundo momento, onde o grupo que beneficiou da intervenção com o modelo 

SRSD+ICT apresentam um maior número de conectores utilizados do que o grupo que 

beneficiou da intervenção com o modelo SRSD.  

Pelo exposto a intervenção SRSD+ICT apresenta um efeito positivo maior, e 

significativo, quanto à utilização de mais número de conectores argumentativos, 

comparativamente à outra intervenção, embora se tenha observado um efeito também 

positivo, mas inferior, na intervenção SRSD. Assim, os dados sugerem que a utilização 

das TIC de forma associada e autorregulada com o modelo SRSD é benéfica para a 

melhoria do uso de mais conectores argumentativos. Consideramos os resultados 

esperados dado que a utilização de conectores consiste num elemento chave do modelo 

SRSD (K. R. Harris et al., 2008). 

No entanto, ainda que considerássemos que a utilização das TIC de forma 

autorregulada e associada ao modelo SRSD poderia ser benéficas não suspeitávamos 
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que encontraríamos melhores resultados com este tipo de intervenção e sobre esta 

variável do que o modelo SRSD, por este já apresentar efeitos positivos. Pensa-se que o 

facto de durante a instrução centrarem a sua ação no conteúdo de escrita, assim como a 

facilidade de edição do textos ou acesso rápido a novo vocabulário (ex.: sinónimos) 

poderá ter contribuído para que os alunos se familiarizassem estes procedimentos 

consequentemente com a utilização, de forma sistemática, de conectores argumentativos 

como elementos de ligação das ideias entre frases e parágrafos. Os dados reiteram a 

importância de explorar, com mais estudos, este efeito sobre a escrita dos alunos. 

Diferenças nos resultados obtidos nas variáveis em estudo entre momentos em cada 

grupo 

De seguida analisou-se o impacto da utilização do modelo SRSD+ICT em cada 

uma das quatro variáveis de estudo (estrutura, qualidade, extensão e conectores) no 

desempenho na escrita dos textos produzidos pelos alunos do grupo SRSD+ICT entre 

momentos (momento 1 e 2 - antes e depois da intervenção; momento 2 e 3 – depois da 

intervenção e seis semanas mais tarde).  

 

Analisar o impacto da utilização do modelo SRSD+ICT (variável 

independente) nas variáveis em estudo (estrutura do texto, qualidade geral do texto, 

extensão e conectores) nos textos produzidos pelos alunos do grupo SRSD+ICT 

entre momentos. 

Para isso utilizou-se o T-Student Test para amostras dependentes de dados. 

Assim, apresenta-se, seguidamente, a verificação das hipóteses colocadas, organizadas 

por momentos (comparação entre o 1.º e 2.º momento e entre 2.º e 3.º momentos) nas 

variáveis em estudo. 

Diferenças nos resultados obtidos nas variáveis em estudo entre momentos no grupo 

SRSD+ICT 

Na Tabela 116 apresenta-se as diferenças nas medidas avaliadas (variáveis em 

estudo) no grupo SRSD+ICT entre o 1.º e 2.º momentos.  
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Tabela 116 - Diferenças nas Medidas Avaliadas (Variáveis em Estudo) no grupo 

SRSD+ICT entre o 1.º e 2.º momento. 
G

ru
po

 S
R

SD
+I

C
T

 

 

Variável 

 

Pares N Média DP DifMédia t Gl Sig. 

Estrutura 
M1 87 3.53 1.237 

-3.1826 -13.786 86 .000** 
M2 87 6.7126 1.86091 

         

Qualidade 
M1 87 2.9598 .81291 

-1.3811 -16.472 86 .000** 
M2 87 4.3409 .54680 

         

Extensão 
M1 87 108.72 33.029 

-5.4179 -1.262 86 .210 
M2 87 114.1379 33.79493 

         

Conectores 
M1 87 2.97 1.072 

-1.89 -9.286 86 .000** 
M2 87 4.86 1.780 

**diferenças estatísticas altamente significativas. 

Grupo SRSD+ICT (momento 1 e 2) 

Hipóteses testadas no grupo SRSD+ICT, entre o momento 1 e 2: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre o momento 1e 2 no grupo SRSD+ICT. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

momento 1e 2 no grupo SRSD+ICT. 

Comparando o desempenho do grupo SRSD+ICT no momento 1 e 2 nas quatro 

medidas de estudo (Tabela 116) verificou-se que há melhoria altamente significativa em 

três das quatro medidas (estrutura, qualidade e conectores). São evidentes os ganhos 

obtidos após a intervenção com o modelo SRSD+ ICT ao nível do desempenho na 

escrita, particularmente na estrutura do texto de opinião, qualidade geral do texto e n.º 

de conectores, o que reforça o efeito positivo da intervenção sobre a escrita dos alunos. 

Os resultados obtidos na variável extensão não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas ainda que a média da extensão tenha aumentado 5 palavras. Considera-se 

por um lado que a directriz do número mínimo de palavras (90 palavras) pode ter 

aproximado a extensão entre alunos. Por outro lado, o critério de extensão tem vindo a 

ser discutidos pelos investigadores dado que nem sempre um aumento na extensão do 
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texto corresponde a uma melhoria na qualidade do mesmo. 

Grupo SRSD+ICT (momento 2 e 3) 

Hipóteses testadas no grupo SRSD+ICT, entre o momento 1 e 2: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre o momento 2e 3 no grupo SRSD+ICT. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

momento 2e 3 no grupo SRSD+ICT. 

 

Tabela 117 - Diferenças nas Medidas Avaliadas (Variáveis em Estudo) no grupo 

SRSD+ICT entre o 2.º e 3.º momento. 

G
ru

po
 S

R
SD

+I
C

T 

 

Variável 

 

Pares N Média DP DifMédia t Gl Sig. 

Estrutura 
M2 87 6.7126 1.86091 

-1.1374 -3.848 86 .000** 
M3 87 7.85 2.020 

         

Qualidade 
M2 87 4.3409 .54680 

.0804 1.336 86 .185 
M3 87 4.2605 .62964 

         

Extensão 
M2 87 114.1379 33.79493 

-1.7221 -.461 86 .646 
M3 87 115.86 31.143 

         

Conectores 
M2 87 4.86 1.780 

0.16 .728 86 .469 
M3 87 4.70 1.936 

**diferenças estatísticas altamente significativas. 

Comparando o desempenho no momento 2 e 3 nas quatro medidas de estudo no 

grupo SRSD+ICT (ver Tabela 117), verificou-se que há melhoria altamente significativa 

em uma das quatro medidas (estrutura) ou seja verificou-se, surpreendentemente, ganho 

adicional do desempenho do pós-teste para a manutenção e uma manutenção dos ganhos 

alcançados pela intervenção entre o fim da intervenção e seis semanas mais tarde. A 

literatura evidencia uma tendência para uma perda dos ganhos após a intervenção, o que 

não se constatou neste caso. 

De referir ainda que se obtive a informação que nem todos os professores 

titulares de turma continuaram a utilizar as TIC em contexto de sala de aula e os que 
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continuaram a utilizaram afirmaram ter reduzido o tempo de recurso aos mesmos. 

Paralelamente todos os professores titulares verbalizaram a continuidade da utilização 

do modelo, ainda que não de uma forma tão sistemática como a utilizada durante a 

intervenção. Assim, não se procederá à comparação dos resultados obtidos entre o 

grupo SRSD+ICT e SRSD na manutenção, dado que a condição (intervenção 

SRSD+ICT) não foi mantida. 

Pelo exposto, tornou-se possível observar ganhos relativamente ao desempenho 

na escrita, especialmente ao nível da estrutura do texto de opinião, qualidade geral do 

texto e número de conectores argumentativos, pelo que o efeito positivo da intervenção 

sobre a escrita dos alunos reforça a importância deste tipo de intervenção junto dos 

alunos. 

Os resultados ao nível da extensão do texto, utilizando os valores corrigidos, 

não apresentaram diferenças estatisticamente significativas nos valores estimados entre 

o momento antes e após a intervenção.  

Apesar de não se dispor de termo de comparação relativamente aos resultados 

obtidos neste estudo, uma vez que se desconhece a realização de estudos similares, 

considera-se que a utilização das TIC de forma autorregulada durante a intervenção 

poderá ter contribuído para a mobilização de conhecimentos e estratégias de escrita e de 

uso das TIC durante o processo de escrita, de forma mais consciente, colaborativa, 

crítica e reflexiva, reiterando os benefícios das TIC associadas a instruções eficazes 

(Carnahan et al., 2012; Graham, Bollinger, et al., 2012; MacArthur, 2000a; Meirinhos & 

Osório, 2014; Smedt & Keer, 2014). 

Através da intervenção SRSD+ICT os alunos tiveram oportunidade de explorar 

de forma flexível, e por modelagem, as suas representações sobre o que fazer, as ações e 

expressões de como o fazer e utilizar diferentes formatos, assim como se manter 

empenhados nas tarefas, defendido por vários autores (CAST, 2011b; Edwards-Groves, 

2011; Mishra & Koehler, 2006; Rose & Meyer, 2002; Vue et al., 2015). Assim as TIC 

assumiram-se como ferramentas cognitivas, defendidas por Jonassen (2007), que 

auxiliaram o desenvolvimento de processos de escrita com recurso às TIC como os 

referidos na taxonomia revista de Bloom´s de Anderson and Krathwohl (2001) (ex.: 

relembrar procedimentos de uso das TIC na escrita; compreender o seu impacto no 

processo; aplicar estratégias previamente modeladas; analisar o efeito do uso das 

estratégias e recursos TIC na escrita; avaliar a pertinência dos recursos TIC em 

processos específicos e criar novas formas de escrita). 
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Também a questão do envolvimento dos alunos e da motivação para a escrita 

com recurso às TIC poderá ter contribuído para as melhorias evidenciadas, aspeto 

referido por alguns autores (Flewitt et al., 2014; Goldberg et al., 2003; Hidi & Boscolo, 

2006; MacArthur, 2009; Tavares & Barbeiro, 2011). Por outro lado quanto à falta de 

melhorias na extensão poderá ter-se devido ao facto dos alunos se centrarem no 

processo de melhoria da estrutura e qualidade dos textos em vez dos aspetos mecânicos, 

dada a facilidade que as TIC proporcionam neste domínio.  

Diferenças entre momentos nos resultados obtidos nas variáveis em estudo no grupo 

SRSD  

Paralelamente, procedeu-se à análise do impacto da utilização do modelo SRSD 

em cada uma das variáveis de estudo (estrutura, qualidade, extensão e conectores) no 

desempenho na escrita dos textos produzidos pelos alunos do grupo 2 entre momentos 

(momento 1- antes da intervenção; momento 2 – depois da intervenção e momento 3 – 

seis semanas depois da intervenção). De igual modo, utilizou-se o T-Student Test para 

amostras dependentes de dados. Desta forma apresenta-se, de seguida, a verificação das 

hipóteses colocadas, organizadas por diferenças entre momentos (primeiro entre 

momento 1 e 2 e depois entre momento 2 e 3). 

 

Grupo SRSD (momento 1 e 2) 

 

Hipóteses testadas no grupo SRSD, entre o momento 1 e 2: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre o momento 1e 2 no grupo SRSD. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

momento 1e 2 no grupo SRSD. 
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Tabela 118 - Diferenças nas Medidas Avaliadas (Variáveis em Estudo) no Grupo 

SRSD+ICT entre o 1.º e 2.º momento. 
G

ru
po

 S
R

SD
 

 

Variável 

 

Pares N Média DP DifMédia t Gl Sig. 

Estrutura 
M1 87 3.51 1.493 

-2.3636 -9.589 86 .000** 
M2 87 5.8736 2.22984 

         

Qualidade 
M1 87 3.0230 .88782 

-1.0112 -11.679 86 .000** 
M2 87 4.0342 .62356 

         

Extensão 

(valor 

corrigido) 

M1 87 108.72 31.334 

3.7931 .901 86 .370 
M2 87 104.93 39.641 

         

Conectores 
M1 87 2.64 1.120 

-1.58 -5.844 86 .000** 
M2 87 4.22 2.259 

**diferenças estatísticas altamente significativas. 

 

Comparando o desempenho no momento 1 e 2 nas quatro medidas de estudo no 

grupo SRSD (ver Tabela 118),verificou-se que há melhoria altamente significativa em 

três das quatro medidas (estrutura, qualidade e conectores). Os dados obtidos 

corroboram as expectativas, fruto da literatura, de que o modelo SRSD é eficaz para a 

melhoria do desempenho de escrita, especialmente na estrutura do texto, qualidade geral 

do texto e número de conectores distintos. Por sua vez verifica-se uma ligeira redução 

na extensão do texto produzido pelos alunos, ainda que não significa. Dados estes que 

podem advir das directrizes para a escrita de textos com 90 ou mais palavras, bem como 

se uma melhor compreensão da estrutura do texto e enfoque nos aspetos essenciais do 

mesmo contrariamente a um comportamento de escrita destruturado ou repetitivo que 

muitos alunos com problemas na organização e estruturação do texto ou com 

dificuldades na identificação de tipologias textuais. Nesse sentido, a interpretação da 

informação obtida por esta medida requer uma análise mais apurada da relação entre a 

extensão e a qualidade dos textos produzidos uma vez que a interpretação isolada da 

mesma poderá originar conclusões falaciosas. 
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Grupo SRSD (momento 2 e 3) 

 

Hipóteses testadas no grupo SRSD, entre o momento 2 e 3: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre o momento 2 e 3 no grupo SRSD. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

momento 2 e 3 no grupo SRSD. 

Tabela 119 - Diferenças nas Medidas Avaliadas (Variáveis em Estudo) no Grupo SRSD 

entre o 2.º e 3.º momento. 

**diferenças estatísticas altamente significativas. 

Comparando o desempenho no momento 2 e 3 nas quatro medidas de estudo no 

grupo SRSD (ver Tabela 119), verificou-se que há melhoria altamente significativa em 

três das quatro medidas (estrutura, qualidade e extensão). Por sua vez, o número de 

conectores utilizados não apresentou diferenças significativas, contudo a significância 

foi de .145. Analisando mais detalhadamente esta medida demostrou-se adequado a 

utilização da significativa (unilateral) tendo-se verificado ganhos marginalmente 

significativos (p=0.07). 
Como verificado em casos anteriores, a medida extensão apresenta algumas 

reservas dado que ocorreu uma directriz para a escrita de 90 ou mais palavras no texto e 

que o aumento da extensão não tem representado um sinónimo de aumento da qualidade 

G
ru

po
 S

R
SD

 

 

Variável 

 

Pares N Média DP DifMédia t Gl Sig. 

Estrutura 
M2 87 5.8736 2.22984 

-1.7564 -6.406 86 .000** 
M3 87 7.63 2.460 

         

Qualidade 
M2 87 4.0342 .62356 

-0.211 -3.446 86 .001** 
M3 87 4.2452 .58938 

         

Extensão 

(valor 

corrigido) 

M2 87 104.93 39.641 

-18.7126 -4.278 86 .000** 
M3 87 123.64 39.143 

         

Conectores 
M2 87 4.22 2.259 

0.03 -1.472 86 .145 
M3 87 4,52 2,246 
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de escrita. Contudo, no caso do grupo SRSD e entre o 2.º e 3.º momento, verificou-se 

um aumento da qualidade, extensão e estrutura dos textos, possivelmente resultante do 

conhecimento da tipologia textual e sua estrutura, de uma maior confiança e/ou 

envolvimento dos alunos na tarefa de escrita, como resultado de experiência de sucesso. 

No 2.º para o 3.º momento pode-se afirmar que a condição foi mantida, ou seja, 

todos os professores titulares de turma continuaram a utilizar o modelo SRSD. No caso 

especial das duas turmas em que os professores estiveram de baixa foi possível apurar 

que os alunos pediam aos professores para continuarem a utilizar o modelo, ensinando 

aos mesmos quer as mnemónicas, quer as dinâmicas de trabalho durante a escrita de 

texto (processos de autorregulação). 

 

Analisar o impacto da utilização do modelo SRSD (variável independente) 

nas variáveis em estudo (estrutura do texto, qualidade geral do texto, extensão e 

conectores) nos textos produzidos pelos alunos do grupo SRSD entre momentos 

Subsequentemente destaca-se o impacto da utilização do modelo SRSD na 

escrita de textos, dos alunos do grupo SRSD, ao nível da estrutura do texto, qualidade 

geral do texto, extensão e número de conectores. Desta forma verificou-se que a 

intervenção do modelo SRSD apresentou melhoria altamente significativa, ao nível da 

estrutura do texto, qualidade geral do texto e número de conectores produzidos pelos 

alunos, entre o momento antes e após a intervenção, com um efeito altamente 

significativo em três das quatro variáveis (estrutura, qualidade e número de 

conectores), como aconteceu no estudo de Harris et al. (2012). 

Assim os resultados obtidos, na utilização do modelo SRSD, neste estudo 

apresentaram vantagens similares a estudos prévios, nomeadamente a melhoria: ao nível 

na estrutura do texto (Graham & Harris, 2003; Graham, Harris, et al., 2013b; Harris et 

al., 2012; Tracy et al., 2009); da qualidade (Curry, 1997; Graham & Harris, 2003; 

Graham, Harris, et al., 2013b; Harris et al., 2012; Tracy et al., 2009) e do número de 

conectores utilizados (Harris et al., 2012). 

Os resultados deste estudo relativamente à extensão do texto diferem dos obtidos 

noutras investigações, onde o modelo SRSD apresenta efeitos positivos sobre a 

extensão do texto (ex.: Graham & Harris, 2003), mas corroboram com os resultados de 

Harris et al. (2012). 
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Comparação entre os resultados obtidos nas variáveis em estudo pelo grupo 

SRSD+ICT e grupo SRSD em dois momentos (momento 1 – pré-teste e momento 2 - 

pós-teste) 

Procedeu-se, deste modo, à análise da variância para medidas repetidas (F) 

(Heck, Thomas, & Tabata, 2014) entre os 2 grupos (intervenção SRSD+ICT e 

intervenção SRSD) nos 2 momentos (pré-teste e pós-teste). 

 

Análise da variância para medidas repetidas de desempenho na escrita (estrutura, 

qualidade, extensão e número de conectores utilizados) nos dois grupos (intervenção 

SRSD+ICT e intervenção SRSD) e entre o momento antes e após a intervenção. 

Analisando os resultados obtidos pode-se verificar que, de acordo com a análise 

dos resultados da Tabela 120, as variáveis de desempenho na escrita apresentam valor 

altamente significativo (p=0.00) nos resultados dos grupos e na explicação da variância 

dos mesmos, tal como a interceção entre o efeito das variáveis de desempenho da 

escrita com o grupo (p=0.00) ou entre o efeito das variáveis de desempenho da escrita 

com o momento (p=0.00). De referir ainda que os momentos apresentam um efeito 

significativo (p .05) na variância total dos resultados. 

Tabela 120 - Resultados Obtidos no Modelo Linear Simples de Medidas Repetidas (2x2) 

entre os Grupos e os Dois Momentos de Avaliação (Pré-teste e Pós-teste) nas Variáveis 

em Estudo (Variáveis de Desempenho na Escrita: Estrutura, Qualidade, Extensão e 

Número de Conectores). 
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Testes multivariadosa 

 

Efeito 

 
Valor F gl de hipótese Erro gl Sig. 

Variáveis 

Rastreio de Pillai .936 824.199b 3.000 170.000 .000** 

Lambda de Wilks .064 824.199b 3.000 170.000 .000** 

Rastreio de Hotelling 14.545 824.199b 3.000 170.000 .000** 

Maior raiz de Roy 14.545 824.199b 3.000 170.000 .000** 

Variáveis* Grupo 

Rastreio de Pillai .108 6.861b 3.000 170.000 .000** 

Lambda de Wilks .892 6.861b 3.000 170.000 .000** 

Rastreio de Hotelling .121 6.861b 3.000 170.000 .000** 

Maior raiz de Roy .121 6.861b 3.000 170.000 .000** 

Momento 

Rastreio de Pillai .025 4.440b 1.000 172.000 .037* 

Lambda de Wilks .975 4.440b 1.000 172.000 .037* 

Rastreio de Hotelling .026 4.440b 1.000 172.000 .037* 

Maior raiz de Roy .026 4.440b 1.000 172.000 .037* 

Momento * Grupo 

Rastreio de Pillai .017 3.000b 1.000 172.000 .085 

Lambda de Wilks .983 3.000b 1.000 172.000 .085 

Rastreio de Hotelling .017 3.000b 1.000 172.000 .085 

Maior raiz de Roy .017 3.000b 1.000 172.000 .085 

Variáveis * Momento 

Rastreio de Pillai .413 39.943b 3.000 170.000 .000** 

Lambda de Wilks .587 39.943b 3.000 170.000 .000** 

Rastreio de Hotelling .705 39.943b 3.000 170.000 .000** 

Maior raiz de Roy .705 39.943b 3.000 170.000 .000** 

Variáveis * Momento * 

Grupo 

Rastreio de Pillai .023 1.347b 3.000 170.000 .261 

Lambda de Wilks .977 1.347b 3.000 170.000 .261 

Rastreio de Hotelling .024 1.347b 3.000 170.000 .261 

Maior raiz de Roy .024 1.347b 3.000 170.000 .261 

a. Design: Intercepto + Grupo  

 Design Dentre-Sujeitos: variáveis + momento + variáveis * momento 

b. Estatística exata 

*diferenças estatísticas significativas e **diferenças estatísticas altamente significativas. 

Analisando o resultado obtido no teste de esfericidade de Mauchaly´s (ver 

Tabela121) verificou-se, como esperado, que o pressuposto de esfericidade não está 

cumprido com as variáveis de desempenho (p=0.00) e entre as variáveis de desempenho 

na escrita por momento (p=0.00), pelo que também se analisaram os valores corrigidos 

através da Greenhouse-Geisser, sendo nas variáveis (p=.335) e nas variáveis x momento 

(p=336). Como já havíamos referido as diferenças encontradas foram, igualmente, 

atribuídas ao tamanho necessariamente reduzido deste desenho quase-experimental. 
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Tabela 121 - Teste de Esfericidade de Mauchly relativo aos Resultados Obtidos no 

Modelo Linear Simples de Medidas Repetidas (2x2) entre os Dois Grupos e os Dois 

Momentos de Avaliação (Pré-teste e Pós-teste) nas Variáveis em Estudo (Variáveis de 

Desempenho na Escrita: Estrutura, Qualidade, Extensão e Número de Conectores). 

 

 

Teste de esfericidade de Mauchlya 

 

Efeito dentre-

sujeitos 

W de 

Mauchly 

Aprox. Qui-

quadrado 
gl Sig. 

Epsilonb 

Greenhouse-

Geisser 

Huynh-

Feldt 

Limite 

inferior 

Variáveis .000 1796.454 5 .000** .335 .337 .333 

Momento 1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000 

Variáveis * 

Momento 
.000 1554.981 5 .000** .336 .338 .333 

Testa a hipótese nula para a qual a matriz de covariâncias de erro das variáveis transformadas ortonormalizadas é 

proporcional em relação a uma matriz identidade. 

a. Design: Intercepto + Grupo 

Design Dentre-Sujeitos: variáveis + momento + variáveis * momento 

b. Pode ser usado para ajustar os graus de liberdade dos testes de significância dentro da média. Os testes corrigidos 

são exibidos na tabela Testes de efeitos dentre-sujeitos. 

*diferenças estatísticas significativas e **diferenças estatísticas altamente significativas. 

Analisando a Tabela 122 observou-se, tal como ocorrera com os grupos, que as 

variáveis de desempenho na escrita apresentam um valor altamente significativo 

(p=0.00) nos resultados dos sujeitos e na explicação da variância dos mesmos, tal como 

a interseção entre o efeito das variáveis de desempenho da escrita com o grupo 

(p=0.00) ou entre o efeito das variáveis de desempenho da escrita com o momento 

(p=0.00). De referir ainda que os momentos apresentam um efeito significativo 

(p .05) na variância total dos resultados. 

 

Tabela 122 - Resultados Obtidos no Modelo Linear Simples de Medidas Repetidas (2x2) 

entre os Dois Grupos e os Dois Momentos de Avaliação (Pré-teste e Pós-teste) nas 

Variáveis em Estudo (Variáveis de Desempenho na Escrita: Estrutura, Qualidade, 

Extensão e Número de Conectores) Analisando o Efeito Dentre-sujeitos. 

 



Apresentação e Discussão de Resultados 

412 
 

Testes de efeitos dentre-sujeitos 

Origem gl 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Variáveis 

Esfericidade considerada 3 830664.994 2119.131 .000** 

Greenhouse-Geisser 1.004 2481615.080 2119.131 .000** 

Huynh-Feldt 1.010 2467007.250 2119.131 .000** 

Limite inferior 1.000 2491994.983 2119.131 .000** 

Variáveis * Grupo 

Esfericidade considerada 3 7848.928 20.024 .000** 

Greenhouse-Geisser 1.004 23448.704 20.024 .000** 

Huynh-Feldt 1.010 23310.675 20.024 .000** 

Limite inferior 1.000 23546.783 20.024 .000** 

Erro(Variáveis) 

Esfericidade considerada 516 391.984   

Greenhouse-Geisser 172.719 1171.053   

Huynh-Feldt 173.742 1164.160   

Limite inferior 172.000 1175.951   

Momento 

Esfericidade considerada 1 924.035 4.440 .037* 

Greenhouse-Geisser 1.000 924.035 4.440 .037* 

Huynh-Feldt 1.000 924.035 4.440 .037* 

Limite inferior 1.000 924.035 4.440 .037* 

Momento * Grupo 

Esfericidade considerada 1 624.252 3.000 .085 

Greenhouse-Geisser 1.000 624.252 3.000 .085 

Huynh-Feldt 1.000 624.252 3.000 .085 

Limite inferior 1.000 624.252 3.000 .085 

Erro(Momento) 

Esfericidade considerada 172 208.107   

Greenhouse-Geisser 172.000 208.107   

Huynh-Feldt 172.000 208.107   

Limite inferior 172.000 208.107   

Variáveis * 

Momento 

Esfericidade considerada 3 63.342 .326 .807 

Greenhouse-Geisser 1.009 188.400 .326 .571 

Huynh-Feldt 1.015 187.277 .326 .572 

Limite inferior 1.000 190.026 .326 .569 

Variáveis * 

Momento * Grupo 

Esfericidade considerada 3 413.048 2.125 .096 

Greenhouse-Geisser 1.009 1228.542 2.125 .147 

Huynh-Feldt 1.015 1221.216 2.125 .146 

Limite inferior 1.000 1239.144 2.125 .147 

Erro(Variáveis 

*Momento) 

Esfericidade considerada 516 194.376   

Greenhouse-Geisser 173.484 578.139   

Huynh-Feldt 174.525 574.691   

Limite inferior 172.000 583.128   

*diferenças estatísticas significativas e **diferenças estatísticas altamente significativas. 

Na Tabela 123 mostra-se os resultados obtidos no Modelo Linear Simples de 

Medidas Repetidas (2x2) entre o grupo SRSD+ICT e SRSD e os dois momentos de 
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avaliação (pré-teste e pós-teste) nas variáveis em estudo (variáveis de desempenho na 

escrita: estrutura, qualidade, extensão e conectores) analisando os testes de contrastes 

dentre-sujeitos. 

 

Tabela 123 - Resultados Obtidos no Modelo Linear Simples de Medidas Repetidas (2x2) 

entre os Dois Grupos e os Dois Momentos de Avaliação (Pré-teste e Pós-teste) nas 

Variáveis em Estudo (Variáveis de Desempenho na Escrita: Estrutura, Qualidade, 

Extensão e Número de Conectores) Analisando os Testes de Contrastes Dentre-sujeitos. 

Testes de contrastes dentre-sujeitos 

Origem Fator Momento gl 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Variáveis 

Linear  1 155300.059 1866.825 .000** 

Quadrático  1 814762.398 2149.051 .000** 

Cúbico  1 1521932.526 2132.648 .000** 

Variáveis * Grupo 

Linear  1 1632.533 19.624 .000** 

Quadrático  1 7481.815 19.734 .000** 

Cúbico  1 14432.435 20.224 .000** 

Erro(Variáveis) 

Linear  172 83.189   

Quadrático  172 379.127   

Cúbico  172 713.635   

Momento  Linear 1 924.035 4.440 .037* 

Momento * Grupo  Linear 1 624.252 3.000 .085 

Erro(Momento)  Linear 172 208.107   

Variáveis * momento 

Linear Linear 1 53.486 1.313 .253 

Quadrático Linear 1 136.480 .726 .396 

Cúbico Linear 1 .060 .000 .990 

Variáveis * Momento * 

Grupo 

Linear Linear 1 58.818 1.444 .231 

Quadrático Linear 1 387.226 2.059 .153 

Cúbico Linear 1 793.100 2.239 .136 

Erro(Variáveis 

*Momento) 

Linear Linear 172 40.739   

Quadrático Linear 172 188.104   

Cúbico Linear 172 354.285   

*diferenças estatísticas significativas e **diferenças estatísticas altamente significativas. 

Foi possível verificar, através do teste de efeitos entre sujeitos, que há um efeito 

diferenciado do tipo de intervenção (Intervenção SRSD+ICT no grupo SRSD+ICT e a 

intervenção SRSD no grupo SRSD) apresenta um valor altamente significativo 

(F=20.594, p=.000), que é mantido pela interceção entre o grupo x momento x variáveis 

de desempenho na escrita (F=2575.595, p=.000). 
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Tabela 124 - Resultados Obtidos no Modelo Linear Simples de Medidas Repetidas (2x2) 

entre os Dois Grupos e os Dois Momentos de Avaliação (Pré-teste e Pós-teste) nas 

Variáveis em Estudo (Variáveis de Desempenho na Escrita: Estrutura, Qualidade, 

Extensão e Número de Conectores) Analisando os Testes de Efeitos entre Sujeitos. 

Testes de efeitos entre sujeitos 

Origem gl Quadrado Médio F Sig. 

Intercepto 1 1129235.001 2575.595 .000** 

Grupo 1 9028.948 20.594 .000** 

Erro 172 438.437   

*diferenças estatísticas significativas e **diferenças estatísticas altamente significativas. 

Apesar dos resultados obtidos, atendendo que na variável estrutura os grupos 

SRSD+ICT e SRSD apresentaram diferenças estatisticamente significativas antes da 

intervenção, decidiu-se proceder à realização de nova análise da variância para medidas 

repetidas entre o momento antes e depois da intervenção integrando os valores 

corrigidos da variável estrutura exibida de seguida. 

Comparação entre os resultados obtidos nas variáveis em estudo pelo grupo 

SRSD+ICT e SRSD em dois momentos (momento 1 – pré-teste e momento 2- pós-teste) 

com valor corrigido na variável extensão 

Procedeu-se, deste modo, à Análise da Variâncias para Medidas Repetidas (F) 

(Heck et al., 2014) entre 2 grupos (intervenção SRSD+ICT e intervenção SRSD) x 2 

momentos (pré-teste e pós-teste), com a medida corrigida na variável extensão, e 

analisando os resultados obtidos pode-se verificar que, de acordo com a análise dos 

resultados da Tabela 125, as variáveis de desempenho na escrita apresentam valor 

altamente significativo (p=0.00) para a explicação da variância dos mesmos, tal como a 

interceção entre o efeito das variáveis de desempenho da escrita com o momento 

(p=0.00). De referir ainda que os momentos apresentam um efeito significativo 

(p .05) na variância total dos resultados. 

Tabela 125 - Resultados Obtidos no Modelo Linear Simples de Medidas Repetidas (2x2) 

entre os Dois Grupos e os Dois Momentos de Avaliação (Pré-teste e Pós-teste) nas 

Variáveis em Estudo (Variáveis de Desempenho na Escrita: Estrutura, Qualidade, 

Extensão Corrigida e Número de Conectores). 
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Testes multivariadosa 

 

Efeito 

 
Valor F gl de hipótese Erro gl Sig. 

Variáveis 

Rastreio de Pillai .943 946.192b 3.000 170.000 .000** 

Lambda de Wilks .057 946.192b 3.000 170.000 .000** 

Rastreio de Hotelling 16.698 946.192b 3.000 170.000 .000** 

Maior raiz de Roy 16.698 946.192b 3.000 170.000 .000** 

Variáveis* Grupo 

Rastreio de Pillai .036 2.092b 3.000 170.000 .103 

Lambda de Wilks .964 2.092b 3.000 170.000 .103 

Rastreio de Hotelling .037 2.092b 3.000 170.000 .103 

Maior raiz de Roy .037 2.092b 3.000 170.000 .103 

Momento 

Rastreio de Pillai .025 4.440b 1.000 172.000 .037* 

Lambda de Wilks .975 4.440b 1.000 172.000 .037* 

Rastreio de Hotelling .026 4.440b 1.000 172.000 .037* 

Maior raiz de Roy .026 4.440b 1.000 172.000 .037* 

Momento * Grupo 

Rastreio de Pillai .017 3.000b 1.000 172.000 .085 

Lambda de Wilks .983 3.000b 1.000 172.000 .085 

Rastreio de Hotelling .017 3.000b 1.000 172.000 .085 

Maior raiz de Roy .017 3.000b 1.000 172.000 .085 

Variáveis * Momento 

Rastreio de Pillai .413 39.943b 3.000 170.000 .000* 

Lambda de Wilks .587 39.943b 3.000 170.000 .000* 

Rastreio de Hotelling .705 39.943b 3.000 170.000 .000* 

Maior raiz de Roy .705 39.943b 3.000 170.000 .000* 

Variáveis * Momento * 

Grupo 

Rastreio de Pillai .023 1.347b 3.000 170.000 .261 

Lambda de Wilks .977 1.347b 3.000 170.000 .261 

Rastreio de Hotelling .024 1.347b 3.000 170.000 .261 

Maior raiz de Roy .024 1.347b 3.000 170.000 .261 

a. Design: Intercepto + Grupo  

 Design Dentre-Sujeitos: variáveis + momento + variáveis * momento 

b. Estatística exata 

*diferenças estatísticas significativas e **diferenças estatísticas altamente significativas. 

Analisando o resultado obtido no teste de esfericidade de Mauchaly´s (Tabela 

126) verificou-se, como esperado, que o pressuposto de esfericidade não está cumprido 

com as variáveis de desempenho (p=0.00) e entre as variáveis de desempenho na escrita 

por momento (p=0.00), pelo que também se analisaram os valores corrigidos através da 

Greenhouse-Geisser, sendo nas variáveis (p=.335) e nas variáveis x momento (p=336). 

Como já havíamos referido as diferenças encontradas foram, igualmente, atribuídas ao 

tamanho necessariamente reduzido deste desenho quase-experimental. 
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Tabela 126 - Teste de Esfericidade de Mauchly relativo aos Resultados Obtidos no 

Modelo Linear Simples de Medidas Repetidas (2x2) entre os Dois Grupos e os Dois 

Momentos de Avaliação (Pré-teste e Pós-teste) nas Variáveis em Estudo (Variáveis de 

Desempenho na Escrita: Estrutura, Qualidade, Extensão Corrigida e Número de 

Conectores). 

 
Teste de esfericidade de Mauchlya 

 

Efeito dentre-
sujeitos 

W de 
Mauchly 

Aprox. Qui-
quadrado gl Sig. 

Epsilonb 
Greenhouse-

Geisser 
Huynh-

Feldt 
Limite 
inferior 

Variáveis .000 1796.454 5 .000 .335 .337 .333 

Momento 1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000 

Variáveis * 

Momento 
.000 1554.981 5 .000 .336 .338 .333 

Testa a hipótese nula para a qual a matriz de covariâncias de erro das variáveis transformadas ortonormalizadas é 

proporcional em relação a uma matriz identidade. 

a. Design: Intercepto + Grupo 

Design Dentre-Sujeitos: variáveis + momento + variáveis * momento 

b. Pode ser usado para ajustar os graus de liberdade dos testes de significância dentro da média. Os testes corrigidos 

são exibidos na tabela Testes de efeitos dentre-sujeitos. 

*diferenças estatísticas significativas e **diferenças estatísticas altamente significativas. 

Analisando a Tabela 127 observou-se, tal como ocorrera com os grupos, que as 

variáveis de desempenho na escrita apresentam um valor altamente significativo 

(p=0.00) nos resultados dos sujeitos e na explicação da variância dos mesmos. De 

referir ainda que os momentos apresentam um efeito significativo (p .05) na 

variância total dos resultados. 

Tabela 127 - Resultados Obtidos no Modelo Linear Simples de Medidas Repetidas (2x2) 

entre os Dois Grupos e os Dois Momentos de Avaliação (Pré-teste e Pós-teste) nas 

Variáveis em Estudo (Variáveis de Desempenho na Escrita: Estrutura, Qualidade, 

Extensão Corrigida e Número de Conectores) analisando o Efeito Dentre-sujeitos.  
Testes de efeitos dentre-sujeitos 

 

Origem gl 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Variáveis 

Esfericidade considerada 3 960595.130 2450.599 .000** 

Greenhouse-Geisser 1.004 2869781.892 2450.599 .000** 

Huynh-Feldt 1.010 2852889.150 2450.599 .000** 

Limite inferior 1.000 2881785.389 2450.599 .000** 
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Variáveis * Grupo 

Esfericidade considerada 3 397.646 1.014 .386 

Greenhouse-Geisser 1.004 1187.969 1.014 .316 

Huynh-Feldt 1.010 1180.976 1.014 .316 

Limite inferior 1.000 1192.938 1.014 .315 

Erro(Variáveis) 

Esfericidade considerada 516 391.984   

Greenhouse-Geisser 172.719 1171.053   

Huynh-Feldt 173.742 1164.160   

Limite inferior 172.000 1175.951   

Momento 

Esfericidade considerada 1 924.035 4.440 .037* 

Greenhouse-Geisser 1.000 924.035 4.440 .037* 

Huynh-Feldt 1.000 924.035 4.440 .037* 

Limite inferior 1.000 924.035 4.440 .037* 

Momento * Grupo 

Esfericidade considerada 1 624.252 3.000 .085 

Greenhouse-Geisser 1.000 624.252 3.000 .085 

Huynh-Feldt 1.000 624.252 3.000 .085 

Limite inferior 1.000 624.252 3.000 .085 

Erro(Momento) 

Esfericidade considerada 172 208.107   

Greenhouse-Geisser 172.000 208.107   

Huynh-Feldt 172.000 208.107   

Limite inferior 172.000 208.107   

Variáveis * 

Momento 

Esfericidade considerada 3 63.342 .326 .807 

Greenhouse-Geisser 1.009 188.400 .326 .571 

Huynh-Feldt 1.015 187.277 .326 .572 

Limite inferior 1.000 190.026 .326 .569 

Variáveis * 

Momento * Grupo 

Esfericidade considerada 3 413.048 2.125 .096 

Greenhouse-Geisser 1.009 1228.542 2.125 .147 

Huynh-Feldt 1.015 1221.216 2.125 .146 

Limite inferior 1.000 1239.144 2.125 .147 

Erro(Variáveis 

*Momento) 

Esfericidade considerada 516 194.376   

Greenhouse-Geisser 173.484 578.139   

Huynh-Feldt 174.525 574.691   

Limite inferior 172.000 583.128   

*diferenças estatísticas significativas e **diferenças estatísticas altamente significativas. 

 

Na Tabela 128 mostra-se os resultados obtidos no Modelo Linear Simples de 

Medidas Repetidas (2x2) entre os dois grupos (grupo SRSD+ICT e grupo SRSD) e os 

dois momentos de avaliação (pré-teste e pós-teste) nas variáveis em estudo (variáveis de 

desempenho na escrita: estrutura, qualidade, extensão corrigida e número de 

conectores) analisando os Testes de Contrastes Dentre-sujeitos. 
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Tabela 128 - Resultados Obtidos no Modelo Linear Simples de Medidas Repetidas (2x2) 

entre os Dois Grupos e os Dois Momentos de Avaliação (Pré-teste e Pós-teste) nas 

Variáveis em Estudo (Variáveis de Desempenho na Escrita: Estrutura, Qualidade, 

Extensão Corrigida e Número de Conectores) analisando os Testes de Contrastes 

Dentre-sujeitos. 

 

Testes de contrastes dentre-sujeitos 

Origem Fator Momento gl 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

Variáveis 

Linear  1 180457.704 2169.239 .000 

Quadrático  1 943497.599 2488.608 .000 

Cúbico  1 1757830.085 2463.205 .000 

Variáveis * Grupo 

Linear  1 93.756 1.127 .290 

Quadrático  1 316.888 .836 .362 

Cúbico  1 782.294 1.096 .297 

Erro(Variáveis) 

Linear  172 83.189   

Quadrático  172 379.127   

Cúbico  172 713.635   

Momento  Linear 1 924.035 4.440 .037 

Momento * Grupo  Linear 1 624.252 3.000 .085 

Erro(Momento)  Linear 172 208.107   

Variáveis * momento 

Linear Linear 1 53.486 1.313 .253 

Quadrático Linear 1 136.480 .726 .396 

Cúbico Linear 1 .060 .000 .990 

Variáveis * Momento * 

Grupo 

Linear Linear 1 58.818 1.444 .231 

Quadrático Linear 1 387.226 2.059 .153 

Cúbico Linear 1 793.100 2.239 .136 

Erro(Variáveis 

*Momento) 

Linear Linear 172 40.739   

Quadrático Linear 172 188.104   

Cúbico Linear 172 354.285   

*diferenças estatísticas significativas e **diferenças estatísticas altamente significativas. 

 

Foi possível verificar, através do teste de efeitos entre sujeitos (ver Tabela 129), 

que há um efeito diferenciado na interceção entre o grupo x momento x variáveis de 

desempenho na escrita (F=2919.361, p=.000). No entanto não se verificou um efeito 

significativo diferenciador do tipo de intervenção (Intervenção SRSD+ICT no grupo 

SRSD+ICT e SRSD no grupo SRSD), que apresentou um F=1.581, p=.210). 
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Tabela 129 - Resultados Obtidos no Modelo Linear Simples de Medidas Repetidas (2x2) 

entre os Dois Grupos e os Dois Momentos de Avaliação (Pré-teste e Pós-teste) nas 

Variáveis em Estudo (Variáveis de Desempenho na Escrita: Estrutura, Qualidade, 

Extensão Corrigida e Número de Conectores) analisando os Testes de Efeitos entre 

Sujeitos. 

Testes de efeitos entre sujeitos 

Origem 

Tipo III Soma dos 

Quadrados gl Quadrado Médio F Sig. 

Intercepto 1279954.727 1 1279954.727 2919.361 .000** 

Grupo 692.986 1 692.986 1.581 .210 

Erro 75411.087 172 438.437   

*diferenças estatísticas significativas e **diferenças estatísticas altamente significativas. 

 

Nas Figuras 29 e 30 apresenta-se a representação gráfica da frequência das 

quatro variáveis de desempenho na escrita no momento 1 e 2, da esquerda para a direita, 

onde é perceptível a diferenças do desempenho na escrita, entre grupos e em cada 

momento. 

 

 

Figura 29 - 

Representação das Médias Obtidas nas Frequências das 

4 Variáveis de Desempenho no Momento 1. 

Figura 30 - 

Representação das Médias Obtidas nas Frequências das 

4 Variáveis de Desempenho no Momento 2. 

De acordo com os resultados obtidos, e tal como esperado, verificou-se um 

valor altamente significativo da explicação das variáveis de desempenho pela interacção 

entre o efeito das variáveis de desempenho da escrita nos grupos com o momento 

(p=0.00), ou seja, podemos afirmar que o desempenho na escrita resulta da associação 

entre as variáveis em estudo (estrutura, qualidade, extensão e número de conectores 

utilizados) nos grupos e os momentos de avaliação do desempenho na escrita (antes e 

após a intervenção). Assim, como esperado o desempenho de escrita depende do 

momento em que os dados foram recolhidos, antes ou após a intervenção, o que indica 
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que os resultados obtidos variaram significativamente entre momentos. 

De referi que este estudo apresenta um reduzido número de sujeitos e grupos 

para o tipo de análise efectuada, contudo resulta da possibilidade de recursos humanos e 

económicos disponíveis para esta investigação. 

Na análise dos resultados obtidos pelos sujeitos verificou-se que o desempenho 

da escrita também é influenciado pelo momento de recolha de dados, assim o 

desempenho de escrita dos alunos é significativamente diferentes entre o momento antes 

e após a intervenção. Constatou-se ainda que os sujeitos apresentaram diferentes 

desempenhos na escrita como resultado da interacção entre os grupos a que pertenciam, 

as variáveis em análise e o momento de avaliação, o que quer dizer que existem 

caraterísticas individuais dos sujeitos que influenciam o seu desempenho na escrita quer 

antes ou após qualquer uma das intervenções de que beneficiaram. 

Este dado assume particular importância uma vez que destacam o papel das 

caraterísticas individuais de cada aluno e um potencial impacto dessas mesmas 

caraterísticas no desempenho de escrita. Reitera-se assim a necessidade de desenvolver 

estudos que explorem caraterísticas individuais e sejam capazes de encontrar variáveis 

de influências e de criar perfis de alunos no sentido de construir respostas educativas 

mais adequadas e ajustadas às caraterísticas e necessidades dos alunos.  

Por fim, esta análise permite afirmar que quando se analisa o desempenho da 

escrita em geral, como resultado da associação entre as variáveis: estrutura, qualidade, 

extensão e número de conectores utilizados, não existem diferenças significativas e 

diferenciadoras entre a intervenção com o modelo SRSD e a intervenção com o modelo 

SRSD+ICT. 

Aprofundamento dos resultados obtidos antes e após a intervenção dos dois grupos nas 

variáveis em estudo, através da caixa de bigodes. 

No sentido de melhor se compreender os dados procedeu-se à análise das caixas 

de bigodes relativas a cada medida de desempenho na escrita estudada (estrutura, 

qualidade, extensão e conectores) entre o momento 1 (antes na intervenção) e o 

momento 2 (após a intervenção), por se tratar de momentos em que o tipo de 

intervenção (condição) foi mantido ao longo do tempo. 

A caixa de bigodes consiste num rectângulo que ilustra os quartis na 

distribuição. Nas extremidades dos bigodes posicionam-se os outliers, observações 
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anormais severas ou moderadas de acordo com a distância relativamente às outras 

observações (Pestana & Gageiro, 2008). Tornou-se por isso útil explorar e sumarizar os 

dados obtidos de modo a melhor compreender os mesmos e as diferenças dos resultados 

obtidos fruto da intervenção diferenciada em cada grupo. 

Variável estrutura do texto de opinião 

Observando a Figura 31 constatou-se que a intervenção SRSD produziu uma 

subida da pontuação média, ao nível da estrutura, mantendo a sua diversidade em 

termos de distribuição dos resultados. O perfil do grupo foi mantido e verificou-se que 

melhorou todo, apresentando uma melhoria homogénea. 

 
Figura 31 - Caixa de Bigodes Relativa à Distribuição nos Quartis dos Resultados 

Obtidos ao Nível da Estrutura do Texto de Opinião, pelo Grupos SRSD+ICT 

(Intervenção SRSD+ICT) e grupo SRSD (Intervenção SRSD) no 1.º e 2.º momento. 

No que concerne à intervenção SRSD+ICT constatou-se uma evolução positiva, 

com melhoria dos resultados obtidos pela média. O grupo era muito uniforme e, após a 

intervenção, assumiu uma altura de caixa mais típica. 
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Figura 32 -  Representação Gráfica das Diferenças da Pontuação Obtidas pelos Grupos 

de Intervenção na Estrutura do Texto de Opinião, Antes e Após a Intervenção. 

Destaca-se a melhoria no desempenho ao nível da estrutura do texto em ambos 

os grupos (Figura 32). Surpreendentemente observou-se que os piores resultados do 2.º 

momento no grupo SRSD+ICT foram superiores aos melhores resultados apresentados 

no 1.º momento no grupo que usufruiu da intervenção com as tecnologias tendo 

correspondido a uma melhoria de 90.16% na intervenção SRSD+ICT, onde os alunos 

quase que duplicaram a sua pontuação. Paralelamente, as melhorias do grupo que 

usufruiu da intervenção SRSD também foram muito boas com uma melhoria de 67.34% 

e onde os melhores resultados no 1.º momento se aproximaram dos piores resultados no 

2.º momento. 

Tabela 130 - Resultados Descritivos da Variável Estrutura do Texto de Opinião nos 

Dois grupos, Antes e Após a Intervenção. 

Variável Estrutura 

 
Grupos de Intervenção 

Grupo SRSD+ICT 
N=87 

Grupo SRSD 
N=87 

Momentos Momento 1 Momento 2 Momento 1 Momento 2 

Amplitude 6 10.00 7 13.00 

Mínimo 1 2.00 0 1.00 

Máximo 7 12.00 7 14.00 

Média 3.53 6.7126 3.51 5.8736 

Mediana 3.51b 6.9375b 3.63b 5.6471b 

Quartis     

Q1 2.55c 5.4130c 2.38c 4.2833c 

Q2 3.51 6.9375 3.63 5.6471 

Q3 4.50 8.0500 4.65 7.2500 

Assimetria .102 -.244 -.258 .658 

AssimetriaEP .258 .258 .258 .258 

Curtose -.225 .054 -.399 1.027 

CurtoseEP .511 .511 .511 .511 

b-calculado a partir dos dados agrupados; c- os percentis são calculados a partir dos dados agrupados. 
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Observando a Tabela 130 verificou-se um aumento da amplitude da pontuação 

ao nível da estrutura do texto de opinião, em ambos os grupos após a intervenção, maior 

no grupo que beneficiou da intervenção SRSD. 

 

Para melhor compreender os resultados analisámos os quartis de cada grupo, 

antes e após a intervenção de modo a verificar as alterações ocorridas decorrentes da 

intervenção. No grupo que beneficiou da intervenção SRSD+ICT inicialmente os alunos 

com maiores dificuldades tiveram uma pontuação inferior a 2.55 (quartil1) e os alunos 

com melhor desempenho (quartil 3) uma pontuação acima de 4.5. Pelo que após a 

intervenção as pontuações obtidas no quartil 1 passaram para valores iguais ou 

inferiores a 5.4 (uma melhoria de 112,3% na média) e igual ou superior a 8.05 no 

quartil 3 (uma melhoria de 78,9% na média), ou seja as melhorias foram bastante 

acentuadas. 

Por sua vez, no grupo que beneficiou da intervenção SRSD inicialmente os 

alunos com maiores dificuldades (quartil 1) apresentaram uma pontuação na estrutura 

do texto de opinião igual ou inferior a 2.38 pontos (ligeiramente inferiores ao grupo1) e 

os alunos com melhor desempenho (quartil 3) apresentaram um resultado igual ou 

superior a 4.65 pontos (ligeiramente superior aos alunos do grupo SRSD+ICT). 

Contudo, após a intervenção, o quartil 1 dos resultados apresentou pontuações 

inferiores ou iguais e 4.28 valores (uma melhoria de aproximadamente 80% na média) e 

o quartil 3 evidenciou valores iguais ou superiores a 7.25 valores (uma melhoria de 

aproximadamente 56% na média). 

Constata-se deste modo que ambas as intervenções tiveram um efeito geral 

francamente positivo sobre a estrutura dos textos de opinião produzidos pelos alunos 

(Tabela 131), destacando uma percentagem muito alta na melhoria dos alunos situados 

no quartil 1, do 1.º para o 2.º momento, com resultados pouco inferiores ou superiores 

aos resultados obtidos pelo quartil 3 no 1.º momento em ambos os grupos. 

 

Tabela 131 - Síntese de Aspetos Relativos à Variável Estrutura do Texto de Opinião nos 

Dois Grupos e Dois Momentos (Momento 1 – Antes da Intervenção e Momento 2 – 

Após a Intervenção). 
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Variável qualidade do texto 

Conforme esperado apurou-se uma melhoria da média dos resultados ao nível da 

qualidade de escrita, em ambos os grupos e entre o 1.º e 2.º momento (ver Figura 33). 

Em termos de distribuição dos resultados obtidos ao nível da qualidade verificou-se que 

a distribuição manteve o mesmo perfil (visível pela altura da caixa). Há uma subida da 

média dos resultados da qualidade geral do texto nos dois tipos de intervenção, apesar 

de menos notável na intervenção SRSD. 

 

Figura 33 - Caixa de Bigodes Relativa à Distribuição nos Quartis dos Resultados 

Obtidos ao Nível da Qualidade Geral do Texto, pelo Grupo SRSD+ICT (Intervenção 

SRSD+ICT) e Grupo SRSD (Intervenção SRSD) no 1.º e 2.º momento. 

  
 

Grupos de Intervenção 
 

  

  
 

Grupo SRSD+ICT 
N=87 

 

Grupo SRSD 

N=87 

  

 
Variável 

 
Fase Média DP Média DP 

Cohen´s 

d 

Effect size 

r 

Estrutura 

M1-Pré 3.53 1.237 3.51 1.493 

 
 

0.83 

 
M2-Pós 6.7126 1.86091 5.8736 2.22984 

Valor Absoluto 

(DifMédia   
+3.1826  +2.3636  

Valor relativo 

(%DifMédia  

 

+90.16%  
+ 

67.34% 
  

 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

425 
  

 

Assim, como visível na Tabela 132, na intervenção SRSD+ICT verificou-se uma 

melhoria de 47% para 34% na intervenção SRSD. 

Tabela 132 - Síntese de Aspetos Relativos à Variável Qualidade Geral do Texto nos 

Dois Grupos e Dois Momentos (Momento 1 – Antes da Intervenção e Momento 2 – 

Após a Intervenção). 

 

Esta melhoria pode ser observada graficamente na Figura 34. 

 
Figura 34 - Representação Gráfica das Diferenças da Pontuação Obtidas pelos Grupos 

de Intervenção na Qualidade Geral do Texto, Antes e Após a Intervenção. 

  
 

Grupos de Intervenção 
 

  

  

 
Grupo 

SRSD+ICT 
N=87 

 
Grupo SRSD 

N=87 
  

 

Variável 

 
Fase Média DP Média DP Cohen´s d Effect size r 

Qualidade 

M1-Pré 2.9598 .81291 3.0230 .88782 

3.55 0.87 M2-Pós 4.3409 .54680 4.0342 .62356 

Valor Absoluto 

(DifMédia   
+1.3811  +1.0112  

Valor relativo 

(%DifMédia   
+47%  +34%   
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Observando a Tabela 133 verificou-se uma diminuição da amplitude da 

pontuação ao nível da qualidade geral do texto, em ambos os grupos após a intervenção, 

maior no grupo que beneficiou da intervenção SRSD+ICT, onde os alunos assumiram 

resultados mais homogéneos que o grupo que beneficiou da intervenção SRSD. 

 

Tabela 133 - Resultados Descritivos da Variável Qualidade Geral do Texto nos Dois 

Grupos, Antes e Após a Intervenção. 

 

Variável Qualidade 

 

Grupos de Intervenção 

Grupo SRSD+ICT 

N=87 

Grupo SRSD 

N=87 

Momentos Momento 1 Momento 2 Momento 1 Momento 2 

Amplitude 4.00 2.33 4.00 3.17 

Mínimo 1.00 2.67 1.00 1.83 

Máximo 5.00 5.00 5.00 5.00 

Média 2.9598 4.3409 3.0230 4.0342 

Mediana 2.9524b 4.4474b 3.0000b 4.0926b 

Quartis     

Q1 2.3278c 3.9688c 2.3155c 3.5675c 

Q2 2.9524 4.4474 3.0000 4.0926 

Q3 3.5521 4.8310 3.6722 4.5240 

Assimetria .079 -.877 .102 -.532 

AssimetriaEP .258 .258 .258 .258 

Curtose -.377 .359 -.522 .378 

CurtoseEP .511 .511 .511 .511 

b-calculado a partir dos dados agrupados; c- os percentis são calculados a partir dos dados agrupados. 

Para melhor compreender os resultados analisámos os quartis de cada grupo, 

antes e após a intervenção de modo a verificar as alterações ocorridas decorrentes da 

intervenção. No grupo que beneficiou da intervenção SRSD+ICT inicialmente os alunos 

com maiores dificuldades tiveram uma pontuação inferior a 2.32 (quartil1) e os alunos 

com melhor desempenho (quartil 3) uma pontuação acima de 3.5. Pelo que após a 

intervenção as pontuações obtidas no quartil 1 passaram para valores iguais ou 

inferiores a aproximadamente 4.0 (uma melhoria de 75% na média) e igual ou superior 

a 4.8 no quartil 3 (uma melhoria de 36% na média), ou seja, melhoria elevadas para os 

alunos com pontuações mais baixas. 

Por sua vez, no grupo que beneficiou da intervenção SRSD inicialmente os 

alunos com maiores dificuldades (quartil 1) apresentaram uma pontuação na estrutura 
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do texto de opinião igual ou inferior a 2.32 pontos (igual ao grupo SRSD+ICT) e os 

alunos com melhor desempenho (quartil 3) apresentaram um resultado igual ou superior 

a 3 pontos (1 ponto inferior ao grupo SRSD+ICT). Contudo, após a intervenção, o 

quartil 1 dos resultados apresentou pontuações inferiores ou iguais a aproximadamente 

3.6 valores (uma melhoria de aproximadamente 54% na média) e o quartil 3 evidenciou 

valores iguais ou superiores a, aproximadamente, 4.10 valores (uma melhoria de 

aproximadamente 36.4% na média). 

Constata-se deste modo que ambas as intervenções tiveram um efeito geral 

positivo sobre a qualidade geral do texto produzidos pelos alunos destacando uma 

percentagem muito alta na melhoria dos alunos situados no quartil 1, do 1.º para o 2.º 

momento, observável na Tabela 133. 

Variável Extensão do texto 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Caixa de Bigodes Relativa à Distribuição nos Quartis dos Resultados 

Obtidos ao Nível da Extensão, pelo Grupo SRSD+ICT (Intervenção SRSD+ICT) e 

grupo SRSD (Intervenção SRSD) no 1.º e 2.º momento. 

 

Pela análise da Figura 35 é possível observar gráficos pouco diferenciadores 

entre intervenções e momentos e a existência de muitos valores extremos. Contudo, o 

estudo do impacto destes valores extremos verificou que a exclusão destes casos não 

influenciaria de forma significativa os resultados dos grupos tendo, por isso, optado por 

se manter os mesmos. 
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De referir que inicialmente, verificou-se diferenças entre grupos, antes da 

intervenção (ver Figura 36). 

 
Figura 36 - Representação Gráfica das Diferenças da Pontuação Obtidas pelos Grupos 

de Intervenção na Extensão, Antes e Após a Intervenção. 

Os resultados obtidos pelos grupos nos dois momentos, antes e após a respetiva 

intervenção, encontram-se descritos na Tabela 134. 

 

Tabela 134 - Resultados Descritivos da Variável Extensão nos Dois Grupos, Antes e 

Após a Intervenção. 

 

Variável Extensão 

 

Grupos de Intervenção 

Grupo SRSD+ICT 

N=87 

Grupo SRSD 

N=87 

Momentos Momento 1 Momento 2 Momento 1 Momento 2 

Amplitude 182 173 177 248 

Mínimo 38 49 7 7 

Máximo 220 222 184 255 

Média 108.72 114.1379 93.99 90.1954 

Mediana 105.00b 108.7500b 92.20b 93.5000b 

Quartis     

Q1 87.30c 91.9167c 80.17c 68.7500c 

Q2 105.00 108.7500 92.20 93.5000 

Q3 128.25 135.5000 109.50 107.0000 

Assimetria .558 .854 -.118 .926 

Assimetria EP .258 .258 .258 .258 

Curtose 1.009 1.097 1.189 3.457 

Curtose EP .511 .511 .511 .511 

b-calculado a partir dos dados agrupados; c- os percentis são calculados a partir dos dados agrupados. 
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No entanto, de forma a compensar a diferenças encontradas foram corrigidos os 

valores do grupo SRSD em ambos os momentos através do aumento do valor dos 

resultados obtidos em 14 valores, ou seja, a diferença entre a pontuação inicial do grupo 

SRSD+ICT menos a pontuação inicial do grupo SRSD. Os resultados obtidos 

encontram-se descritos na Tabela 135 e na Figura 37, abaixo apresentadas. 

Tabela 135 - Resultados Descritivos da Variável Extensão nos Dois Grupos (com 

Valores Corrigidos), Antes e Após a Intervenção. 

Variável Extensão – valores corrigidos 

 

Grupos de Intervenção 

Grupo SRSD+ICT 

N=87 

Grupo SRSD 

N=87 

Momentos Momento 1 Momento 2 Momento 1 Momento 2 

Amplitude 182 173 177 248 

Mínimo 38 49 21.73 21.73 

Máximo 220 222 198.73 269.73 

Média 108.72 114.14 108.72 104.93 

Mediana 105.00b 108.75b 106.73 107.73 

Quartis     

Q1 87.30c 91.92c 94.73 82.73 

Q2 105.00 108.75 106.73 107.73 

Q3 128.25 135.50 123.73 122.73 

Assimetria .558 .854 -.118 .926 

Assimetria EP .258 .258 .258 .258 

Curtose 1.009 1.097 1.189 3.457 

Curtose EP .511 .511 .511 .511 

b-calculado a partir dos dados agrupados; c- os percentis são calculados a partir dos dados agrupados. 

A Figura 37 evidencia uma diminuição no número de palavras escritas nos 

textos de opinião no grupo que usufruiu da intervenção SRSD e um comportamento 

contrário do grupo que usufruiu da intervenção SRSD+ICT, comparando os resultados 

corrigidos antes e após a intervenção. Embora se saiba que o comportamento dos grupos 

foi distinto sabemos que, de acordo com dados já analisados, ambos melhoraram a 

qualidade de escrita entre o momento 1 e 2. Parece-nos, por isso, que os alunos do grupo 

SRSD dispersavam mais durante o processo de escrita do que os alunos do grupo 

SRSD+ICT no momento 1 e que a intervenção poderá ter contribuído para uma melhor 

compreensão, por parte de ambos os grupos, sobre o que deveria conter a sua escrita. 

Deste modo, estes fatores podem ter contribuído para o aumento da vontade de escrita 

que se traduziu em textos mais extensos e com mais argumentos (grupo SRSD+ICT), 

bem como uma seleção mais cuidada da informação (grupo SRSD). Salvaguarda-se 

contudo as reservas existentes face à medida extensão e às diretrizes de escrita 

previamente dadas (pedido de textos com 90 ou mais palavras). 
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Figura 37 - Representação Gráfica das Diferenças da Pontuação Obtidas pelos Grupos 

de Intervenção na Extensão, Antes e Após a Intervenção, com Valores Corrigidos para 

o Grupo SRSD. 

O grupo que beneficiou da intervenção SRSD+ ICT melhorou 4.99% e o grupo 

que beneficiou da intervenção SRSD retrocedeu em 3.49% da pontuação média obtida 

no primeiro momento para o segundo momento. 

Tabela 136 - Síntese de Aspetos Relativos à Variável Extensão (com Valores 

Corrigidos) nos Dois Grupos e Dois Momentos (Momento 1 – Antes da Intervenção e 

Momento 2 – Após a Intervenção). 

Variável conectores argumentativos 

A intervenção SRSD+ICT provocou uma melhoria o número de conectores 

  
 

Grupos de Intervenção 
 

  

  
 

Grupo SRSD+ICT 
N=87 

 
GrupoSRSD 

N=87 
  

 
Variável 

 
Fase Média DP Média DP Cohen´s d Effect size r 

Extensão 

M1-Pré 108.7241 33.02877 108.7185 31.33409 

0.26 0.13 M2-Pós 114.1379 33.79493 104.9254 39.64108 

Valor Absoluto 

(DifMédia   
+5.4138  -3.7931  

Valor relativo 

(%DifMédia   
4.99%  -3.49%   
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utilizados na escrita de textos, com uma subida global dos resultados (melhoria de 

63.63% da pontuação). Foi mantida uma boa distribuição dos resultados do grupo 

SRSD+ICT, como se pode ver na Figura 38. 

Na intervenção SRSD verifica-se uma melhoria na distribuição dos resultados ao 

nível do número de conectores argumentativos (melhoria em 59.85% da pontuação), 

que inicialmente era muito uniforme (ver Figura 38). Observou-se, ainda, a existência 

de outlines superiores e inferiores (Figura 39) contudo analisou-se que uma retificação 

não produziria alterações significativas nos resultados. 

 

 

Figura 38 -  

Caixa de Bigodes Relativa à Distribuição nos Quartis dos 

Resultados Obtidos ao Nível do Número de Conectores 

Argumentativos, pelo grupo SRSD+ICT (Intervenção 

SRSD+ICT) e grupo SRSD (Intervenção SRSD) no 1.º e 

2.º momento. 

Figura 39 -  

Representação Gráfica das Diferenças da Pontuação 

Obtidas pelos Grupos de Intervenção na Variável 

conectores, Antes e Após a Intervenção. 

 

 

Embora ambos os grupos manifestem uma melhoria acentuada no número de 

conectores, independentemente do tipo de intervenção que beneficiaram, observou-se 

que a intervenção SRSD+ ICT apresentou uma maior evolução quanto a esta variável do 

que a intervenção SRSD (ver Tabela 137).  

 
 

Tabela 137 - Síntese de Aspetos Relativos à Variável Conectores nos Dois Grupos e 

Dois Momentos (Momento 1 – Antes da Intervenção e Momento 2 – Após a 

Intervenção). 
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Constatou-se, na Tabela 137, que a amplitude dos resultados obtidos na variável 

conectores alargou em ambos os grupos do 1.º para o 2.º momento, ou seja, os 

diferentes sujeitos apresentaram respostas mais distintas entre si após a intervenção. 

De igual modo verificou-se que os resultados iniciais do quartil 1 assumiram 

uma franca melhoria na intervenção SRSD+ICT (uma melhoria de aproximadamente 

61.4%) após a intervenção e uma moderada melhoria na intervenção SRSD (melhoria de 

aproximadamente 43.72%). Também relativamente ao quartil 2 se observaram 

melhorias após ambas as intervenções assumindo resultados superiores em 

aproximadamente 60% (SRSD+ICT) e 41% (SRSD) tendo os valores do quartil 2 no 2.º 

momento se revelado superiores aos valores do quartil 3 no primeiro momento. No 

quartil 3 verificou-se uma melhoria de aproximadamente 59% e 56% respetivamente. 

 

Tabela 138 - Resultados Descritivos da Variável Conectores nos Dois Grupos, Antes e 

Após a Intervenção. 

 

 

 

  Grupos de Intervenção   

  
Grupo SRSD+ICT 

N=87 

Grupo SRSD 

N=87 
  

 

Variável 

 

Fase Média DP Média DP 
Cohen´s 

d 

Effect size 

r 

Conectores 

M1-Pré 2.97 1.072 2.64 1.120 

-2.00 0.13 M2-Pós 4.86 1.780 4.22 2.259 

Valor Absoluto 

(DifMédia   
+1.89  +1.58  

Valor relativo 

(%DifMédia  

 

63.63%  59.85%   
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                                              Variável Conectores 

 

Grupos de Intervenção 

Grupo SRSD+ICT 

N=87 

Grupo SRSD 

N=87 

Momentos Momento 1 Momento 2 Momento 1 Momento 2 

Amplitude 5 8 6 12 

Mínimo 0 2 0 0 

Máximo 5 10 6 12 

Média 2.97 4.86 2.64 4.22 

Mediana 2.91b 4.65b 2.62b 3.70b 

Quartis     

Q1 2.15c 3.47c 1.82c 2.63c 

Q2 2.91 4.65 2.62 3.70 

Q3 3.79 6.02 3.47 5.46 

Assimetria .070 .606 .240 1.023 

AssimetriaEP .258 .258 .258 .258 

Curtose -.135 -.028 .530 1.043 

CurtoseEP .511 .511 .511 .511 

Análise do impacto da intervenção SRSD+ICT, da SRSD e das diferenças de impacto 

entre ambas. 

Apresentar-se-á, seguidamente, o estudo do effect size ou tamanho do efeito de 

cada uma das intervenções (SRSD+ICT e SRSD) e posteriormente a diferença de efeito 

entre as intervenções por variável em estudo no sentido de analisar o impacto das 

mesmas sobre a estrutura do texto de opinião, a qualidade geral do texto, a extensão e o 

número de conectores utilizados na escrita de textos de opinião após a intervenção. 

Nesse sentido, optou-se por analisar as diferenças entre o 1.º e o 2.º momento, onde as 

condições (tipo de intervenção) foi garantidamente mantida. Desta forma atendeu-se à 

recomendação da American Psychological Association (APA) para a utilização de 

medidas de efeito ([APA], 2001).  

 

Analisar do efeito da utilização do modelo SRSD (variável independente) 

nas variáveis em estudo (estrutura do texto, qualidade geral do texto, extensão e 

conectores) nos textos produzidos pelos alunos do grupo SRSD. 

Na Tabela 139 observa-se o tamanho do efeito nas variáveis em estudo, 

especialmente a magnitude das diferenças padronizadas entre momentos através da 
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medida de efeito d. Assim constatou-se que a intervenção SRSD apresentou uma 

magnitude de efeito muito grande entre momentos, segundo Landau e Eviritt (2004). 

Também, segundo Lloyd, Forness e Kavale (1998), a intervenção SRSD apresentou um 

efeito altamente eficaz nas variáveis: estrutura, qualidade e conectores. Por sua vez, 

esta intervenção apresentou uma reduzida magnitude de efeito sobre a variável extensão 

que não deve ser considerado, segundo Lloyd et al. (1998). Assim, os resultados 

indicam um impacto muito favorável da intervenção SRSD sobre três das quatro 

variáveis em estudo. 

 

Tabela  139 - “Effect size” ou Tamanho do Efeito da Intervenção SRSD. 

“Effect Size” da Intervenção SRSD 

Variável Cohen´s d Effect size r 

Estrutura d=2.10**** r 0.72 

Qualidade d=2.52**** r=0.78 

Extensão d=0.19* r 0.10 

Conectores d=1.26**** r=0.53 

*(d<0.20) =tamanho do efeito pequeno;**(0.20<d<0.50)=tamanho do efeito médio; ***(d>0.80)= tamanho do efeito grande e 

****(d>1)= tamanho do efeito muito grande segundo Landau and Everitt (2004 ) 

 

Assim, os valores de effect size obtidos neste estudo com alunos do 4.º ano de 

escolaridade na escrita de textos de opinião foram inferiores aos valores obtidos por 

Harris et al. (2012), num estudo quase-experimental com alunos do 2.º e 3.º ano de 

escolaridade, quanto à qualidade geral do texto (3.55 em vez de 4.00), à extensão (0.27 

em vez de 0,28) e ao número de conectores utilizados (2.00 em vez de 3.78). Quanto à 

estrutura do texto observaram-se melhores resultados nesta estudo do que no estudo de 

Harris et al. (2012), com 2.47 em vez de 2.02.  

Por sua vez comparando os resultados obtidos por Graham e Harris (2003) numa 

meta análise quanto à produção de textos narrativos, junto de crianças e adolescente 

com DAE e sem DAE entre o 2.º e 8.º ano de escolaridade, constatou-se valores 

inferiores relativamente à qualidade de escrita (1.47) e à estrutura textual (1.87) e 

valores superiores na extensão dos textos (2.07). No entanto a tipologia textual e o nível 

de escolaridade observadores foram distintos do nosso estudo pelo que é compreensível 

que o recurso a uma maior diversidade de alunos provoque a diminuição do effect size 
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obtido, não permitindo assim retirar outras interpretações. 

Também relativamente ao estudo de Tracy et al. (2009), estudo quase-

experimental junto de alunos do 3.º ano de escolaridade na escrita de textos narrativos, 

observaram-se efeitos inferiores do modelo SRSD na qualidade (0.35 em vez de 3.55) e 

na estrutura do texto (0.70 em vez de 2.47) quando comparados com os resultados 

alcançados neste estudo. 

Por fim num estudo de Graham, Harris, et al. (2013a) o efeito do modelo SRSD 

foi superior na estrutura (2.93 em vez de 2.47) e inferior na qualidade (1.51 em vez de 

3.55), quando comparado com os resultados encontrados. 

De notar que também outros estudos (Graham, McKeown, et al., 2012b; Graham 

& Perin, 2007) encontraram um tamanho do efeito muito grande, segundo Landau e 

Everitt (2004), com a utilização do modelo SRSD. 

Em síntese, o efeito do modelo SRSD neste estudo foi inferior ao obtidos em 

alguns estudos relativamente à: 1) qualidade (Harris et al., 2012) ; 2) estrutura do texto 

(Graham, Harris, et al., 2013b); 3) extensão (Graham & Harris, 2003; Graham, Harris, 

et al., 2013b) e 4) número de conectores utilizados como em Harris et al. (2012), 

embora com uma diferença mínima (0.27 em vez de 0,28).  

Mas verificou-se, também e em síntese, que o efeito do modelo SRSD neste 

estudo foi superior ao obtidos em alguns estudos relativamente à: 1) qualidade (Graham 

& Harris, 2003; Graham, Harris, et al., 2013b; Tracy et al., 2009) e 2) estrutura do texto 

(Graham & Harris, 2003; Harris et al., 2012; Tracy et al., 2009). 

Estes dados evidenciam a influência dos contextos no efeito das intervenções, 

contudo permitem verificar uma tendência para a observação de feitos mais positivos 

sobre algumas das análises em estudo (ex.: estrutura comparativamente à extensão), 

bem como uma consistência dos resultados observados com estudos prévios o que 

reforça a pertinência da utilização do modelo SRSD durante o processo de aprendizagem 

da escrita. Destacando-se me particular para a utilização de alunos do 4.º ano de 

escolaridade ao nível da escrita de textos de opinião. 

 

Analisar do efeito da utilização do modelo SRSD + ICT (variável 

independente) nas variáveis em estudo (estrutura do texto, qualidade geral do texto, 

extensão e conectores) nos textos produzidos pelos alunos do grupo SRSD+ICT. 
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Quanto à intervenção SRSD+ICT e analisando a magnitude do efeito da 

intervenção do momento 1 para o momento 2 (valor d) verificou-se de acordo com a 

Tabela 140, similarmente ao que aconteceu com a intervenção SRSD, um efeito muito 

grande sobre três das quatro variáveis de estudo: estrutura, qualidade e conectores 

tendo indicado um efeito altamente eficaz da intervenção nestas variáveis, segundo 

Lloyd et al. (1998). 

Tabela 140 -“Effect size” ou Tamanho do Efeito da Intervenção SRSD+ICT. 

“Effect Size” da Intervenção SRSD+ICT 

Variável Cohen´s d Effect size r 

Estrutura d=2.97**** r 0.83 

Qualidade d=3.55**** r 0.87 

Extensão d=0.27* r=0.13 

Conectores d=2.00**** r=0.70 

*(d<0.20) =tamanho do efeito pequeno;**( 0.20<d<0.50)=tamanho do efeito médio; ***(d>0.80)= tamanho do efeito grande e 

****(d>1)= tamanho do efeito muito grande segundo Landav e Everitt (2004). 

 

Assim, a intervenção SRSD+ICT apresentou um efeito altamente eficaz em três 

das quatro variáveis em análise (estrutura, qualidade e número de conectores 

argumentativos) e um efeito de magnitude reduzida relativamente à extensão do texto. 

Deste modo, esta intervenção apresenta um efeito similar ao encontrado com o modelo 

SRSD, pela magnitude de efeito.  

Os dados corroboram alguns estudos prévios e que defendem a associação do 

modelo SRSD à utilização das TIC na escrita (Graham & Perin, 2007; MacArthur et al., 

1995; MacArthur et al., 1991; Morphy & Graham, 2012; Rogers & Graham, 2008). 

Neste sentido, destaca-se a ideia defendida por Ferrão Tavares (2000) de que as TIC 

potencial o desenvolvimento da zona proximal de uma forma mais ampla que a não 

utilização das TIC, uma vez que estas ferramentas transformam as ações dos alunos 

(Ferrão Tavares, 2000, 2007). 

Em síntese os resultados obtidos reforçam a importância da utilização das TIC 

no processo de escrita defendida por alguns autores (Beach & Friedrich, 2006; Cheung 

& Slavin, 2012; Curcic & Johnstone, 2016; Englert et al., 2005; Graham, Bollinger, et 

al., 2012; Graham & Hall, 2016; Graham, McKeown, et al., 2012b; Karchmer, 2001; 

Kleiner, 2007; MacArthur, 2009; Morphy & Graham, 2012; Tanimoto, Thompson, 
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Berninger, Nagy, et al., 2015; Tavares & Barbeiro, 2011)  e a importância de continuar 

a explorar a utilização das TIC na escrita, em especial junto de alunos com problemas 

ou DAE na escrita, como defendida por vários autores (Berninger et al., 2015; Boyle et 

al., 2015; Brown, 2011; Englert et al., 2005; Glass et al., 2010; Graham et al., 2001; S. 

Graham, Harris, et al., 2015b; MacArthur, 1996, 2000b, 2009; Peterson-Karlan, 2011; 

Thompson et al., 2016; Zhang, 2000). 

 

Comparação do effect size da utilização do modelo SRSD e SRDS+ICT nas 

variáveis em estudo (estrutura do texto, qualidade geral do texto, extensão e 

conectores) 

 

Atendendo ao efeito altamente significativo alcançado em três variáveis por 

ambos os tipos de intervenção procedeu-se ainda à comparação do efeito entre a 

intervenção SRSD+ICT e SRSD do 1.º para o 2.º momento com o objetivo de analisar 

qual destas intervenções apresenta um efeito mais significativo na melhoria no 

desempenho dos alunos nas variáveis em estudo (estrutura, qualidade, extensão e 

conectores). 

 Os resultados obtidos relativos ao estudo do effect size entre intervenções, 

visíveis na Tabela 141, permitem afirmar a existência de um efeito altamente 

significativo da intervenção SRSD+ICT relativamente às variáveis qualidade e 

conectores, com uma magnitude do efeito muito grande, segundo Landau e Everitt 

(2004) o que indica que esta intervenção contribui de forma muito favorável para a 

melhoria da qualidade de escrita e para a utilização de um maior número e maior 

diversidade de conectores argumentativos na decorrer da escrita, ou seja a condição 

experimental é altamente eficaz nestas variáveis. Quanto às restantes duas variáveis em 

estudo: estrutura e extensão a diferença do tamanho do efeito e magnitude foi reduzida 

pelo que os dados indicam que não existem diferença significativas na eficácia na 

utilização da intervenção SRSD com recurso às TIC ou a sua utilização isolada. 
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Tabela 141 - “Effect size” ou Tamanho do Efeito entre a Intervenção SRSD+ICT e 

SRSD. 

“Effect Size” da Intervenção SRSD+ICT Versus Intervenção SRSD 

Variável Cohen´s d Effect size r 

Estrutura d=0.27* r=0.71 

Qualidade d=3.55**** r=0.81 

Extensão d=0.27* r=0.71 

Conectores d=2.00**** r=0.13 

*(d<0.20) =tamanho do efeito pequeno;**( 0.20<d<0.50)=tamanho do efeito médio; ***(d>0.80)= tamanho do efeito grande e 

****(d>1)= tamanho do efeito muito grande segundo Landav e Everitt (2004). 

 

Comparando o efeito obtido pela intervenção com o modelo SRSD e SDSR+ ICT 

atestou-se a existência de um efeito altamente significativo de magnitude muito grande 

da intervenção SRSD+ICT sobre a qualidade e na utilização de maior número e 

diversidade de conectores argumentativos na decorrer da escrita de texto de opinião. 

Quanto à estrutura do texto e extensão não se verificou a existem diferença 

significativas na utilização da intervenção SRSD com recurso às TIC ou a sua utilização 

isolada. 

Assim, os dados reforçam o papel das TIC durante o processo de instrução na 

sala de aula e a ideia de que os ganhos na utilização das TIC podem ser transferidos 

para a escrita manual em papel e lápis, uma vez que todos os momentos de avaliação os 

alunos dos dois grupos utilizaram esta forma de escrita. Nesse sentido, pela exploração 

da utilização de dispositivos e ferramentas TIC de forma autorreguladas associada ao 

modelo SRSD conseguiu-se melhorar a qualidade de escrita dos alunos e a utilização de 

maiores elementos linguísticos de ligação das ideias, frases e parágrafos do texto 

produzido (conectores argumentativos). A melhoria da qualidade de escrita utilizando a 

instrução com recurso às TIC já foi referida por alguns autores (Collier & Werier, 1995; 

Collins, 1990; Graham, McKeown, et al., 2012a; Grejda & Hannafin, 1992; Harrington 

et al., 2000; MacArthur, 2009; MacArthur & Graham, 1987b; Nichols, 1996; Tavares & 

Barbeiro, 2011; Wolfe et al., 1996) e que poderão ter origem em alguns aspetos 

referidos anteriormente como a facilidade na escrita relativamente à grafia, à edição ou 

revisão do texto, ao acesso a informação e diferentes formatos, à motivação, à 

colaboração, experimentação de ferramentas e recursos TIC, possibilidade de utilização 

ou não das TIC, entre outros. Pensa-se que o facto de terem utilizados dispositivos TIC 
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acessíveis, de forma ativa, crítica e autêntica poderá ter contribuído para o envolvimento 

e prática nas tarefas de escrita, especialmente centrado no processo em vez das 

convenções linguísticas, e consequente o desenvolvimento de competências de escrita, 

quer quanto ao conhecimento, motivação e autoeficácia, que foram transferidas para a 

escrita em papel e lápis após a intervenção, e observadas no pós-teste.  

Exploração do peso relativo das variáveis independentes no desempenho da escrita de 

textos 

A análise de regressão permite estudar a relação entre uma variável dependente 

e outras variáveis independentes. Assim recorreu-se ao modelo de regressão linear 

múltipla para medir a “força” ou o “grau” de relacionamento linear entre uma variável e 

um conjunto de outras variáveis. Pelo exposto apresenta-se, de seguida, os resultados 

obtidos de acordo com os objetivos inicialmente estabelecidos e por fim a discussão 

geral desses mesmos resultados e posteriormente realizou-se a análise do impacto das 

variáveis independentes: estrutura, qualidade, extensão corrigida ou conectores nas 

variáveis dependentes: sexo, apoio socioeconómico à família, perceção do 

conhecimento de escrita, perceção das atitudes de escrita e perceção de autoeficácia na 

escrita para se comparar os resultados obtidos neste estudo com os resultados obtidos 

num estudo de Graham et al. (trabalho não publicado). 

Estudo da relação entre uma variável dependente (estrutura, qualidade, extensão 

corrigida ou número de conectores argumentativos) com outras variáveis 

independentes através de análises de regressão 

Primeiramente apresentar-se-á quais as variáveis independentes que mais 

explicam as variáveis dependentes em estudo, no sentido de compreender as que mais 

influenciam as variáveis dependentes. 

Tabela 142 - Síntese da Análise das Regressões das Variáveis Independentes que 

Explicam as Variáveis Estrutura, Qualidade, Extensão corrigida e Conectores, 

Enquanto Medidas de Desempenho na Escrita, Segundo o Método StepWise e 

Utilizando Valores Z. 
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V. Dependentes Modelo Variáveis Independentes R R2 

Estrutura 

M1 Qualidade .719 .517 

M2 Qualidade + Conectores .743 .553 

M3 Qualidade + Conectores + Problemas de Escrita .753 .568 

Qualidade 

M1 Estrutura .719 .517 

M2 Estrutura + Problemas de Escrita .764 .584 

M3 Estrutura + Problemas de Escrita + Convenções .781 .610 

Extensão corrigida 

M1 Ideação .386 .149 

M2 Ideação + Conectores .493 .243 

M3 Ideação + Conectores + Produzir conteúdo .512 .262 

Conectores 

M1 Extensão corrigida .370 .137 

M2 Extensão corrigida + Estrutura  .453 .205 

M3 Extensão corrigida + Estrutura + Apoio Socioeconómico à Família .489 .239 

Exploração da variável Estrutura 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 142, a exploração da 

variável estrutura revelou que os três modelos apresentados são estatisticamente 

significativos: M1= [F(1,170)=181.854, p=0.00)]; M2= [F(2,169)=104.386, p=0.00)] e 

M3=[F(3, 168)=73.544, p=0.00)]. Também, de referir que as variáveis que explicam a 

variável estrutura são: a qualidade, conectores e problemas de escrita, ou seja, a 

qualidade do texto, o número de conectores argumentativos utilizados e a presença de 

problemas na escrita, com valores altamente significativos (p ). 

Constatou-se igualmente que o Modelo 3 (M3) é aqueles que consegue explicar 

mais, e em média, 56.8% da avaliação da variável dependente estrutura. Por sua vez, a 

variável independente com maior poder de explicação estatística da variável estrutura 

foi a variável qualidade (com t=12.989). Importa referir que a introdução das variáveis 

conectores, no Modelo 2 (M2), e problemas na escrita, no M3 apenas acrescentam 

respetivamente 3.6% e 1.5% de explicação aos resultados da variável estrutura. 

Exploração da variável qualidade 

A exploração da variável qualidade evidenciou três modelos apresentados são 

estatisticamente significativos: M1= [F(1,170)=181.854, p=0.00)]; M2= 

[F(2,169)=118.752, p=0.00)] e M3= [F(3, 168)=87.555, p=0.00)]. As variáveis 

independentes que explicam a variável qualidade são: estrutura, problemas na escrita e 
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convenções, isto é, a estrutura do texto, a presença de problemas na escrita e a perceção 

de autoeficácia face às convenções de escrita porque apresentaram-se valores altamente 

significativos (p ). 

Atestou-se também que o M3 é aqueles que consegue explicar mais, e em 

média, 61% da avaliação da variável dependente qualidade. Por sua vez, a variável 

independente com maior poder de explicação estatística da variável qualidade foi a 

variável estrutura (com t=12.922).  

Importa referir que a introdução das variáveis problemas na escrita, no M2, e 

convenções, no M3 acrescentam respetivamente 6.7% e 2.6% de explicação aos 

resultados da variável qualidade. 

Exploração da variável extensão corrigida 

A exploração da variável extensão corrigida evidenciou três modelos 

apresentados são estatisticamente significativos: M1= [F(1,170)=25.409, p=0.00)]; M2= 

[F(2,169)=27.120, p=0.00)] e M3= [F(3, 168)=19.858, p=0.00)]. Por sua vez, as 

variáveis independentes que explicam a variável extensão corrigida são: ideação, 

conectores e produção de conteúdo, quer dizer, a perceção de autoeficácia quanto à 

ideação na escrita, a utilização de conectores argumentativos e a perceção de 

conhecimento relativamente à produção de conteúdo na escrita dado apresentarem 

valores altamente significativos (p ). 

Atestou-se também que o M3 é aqueles que consegue explicar mais, e em 

média, 26.2% da avaliação da variável dependente extensão corrigida. Pelo que a 

variável independente com maior poder de explicação estatística da variável 

independente foi a variável produção de conteúdo (com t=2.069).  

Importa referir que a introdução das variáveis conectores, no M2 acrescentou  

9.4% de explicação aos resultados da variável extensão corrigida, enquanto que a 

introdução da variável problemas na escrita, no M3, adicionou apenas mais 1.9% de 

explicação da variável independente. 

Exploração da variável conectores 

A exploração da variável conectores evidenciou três modelos apresentados são 

estatisticamente significativos: M1= [F(1,170)=27.046, p=0.00)]; M2= 



Apresentação e Discussão de Resultados 

442 
 

[F(2,169)=21.799, p=0.00)] e M3= [F(3, 168)=17.575, p=0.00)]. As variáveis 

independentes extensão corrigida, estrutura e apoio socioeconómico à família são as 

que explicam a variável: conectores, evidenciando valores altamente significativos 

(p ). 

Verificou-se que o M3 é aqueles que consegue explicar mais 23.9% a média da 

avaliação da variável dependente: conectores e que a variável extensão corrigida é 

aquela que apresenta maior poder de explicação estatística da independente (com 

t=4.315).  

Note-se que a variável estrutura, no M2, acrescentou 16.8% de explicação aos 

resultados da variável conectores enquanto a variável apoio socioeconómico à família”, 

no M3, juntou apenas mais 3.4% de explicação à variável independente. 

Assim, procura-se de seguida, e de acordo com os resultados observados, 

compreender quais as variáveis independentes que explicam significativamente a 

variável dependente em estudo. 

a) Compreender quais as variáveis independentes que explicam 

significativamente a variável dependente em estudo (estrutura, qualidade, extensão 

ou conectores), em que as variáveis independentes podem ser: a perceção do 

conhecimento de escrita, perceção das atitudes de escrita, perceção de eficácia na 

escrita, sexo, presença de apoio socioeconómico à família e da presença de 

problemas de escrita ou de NEE. 

Pela análise, dos resultados obtidos, foi possível constatar que as variáveis 

qualidade geral do texto, número de conectores utilizados e problemas de escrita são as 

variáveis que explicam significativamente os resultados obtidos na variável estrutura. 

Também se observou que as variáveis independentes que explicam significativamente a 

variável qualidade são: a estrutura do texto, os problemas na escrita e ainda as 

perceções de autoeficácia quanto às convenções de escrita. 

Relativamente a variável extensão corrigida, e estimada, são as variáveis 

independentes: perceção de autoeficácia ao nível da ideação, número de conectores 

utilizados e perceção do conhecimento de escrita em produzir conteúdo as que explicam 

os resultados obtidos de forma significativa. Quanto à variável número de conectores 

utilizados são as variáveis independentes extensão corrigida, e estimada, estrutura do 

texto e apoio socioeconómico à família que explicam significativamente a variável 

dependente em análise. 
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b) Identificar a variável independente que apresenta maior poder 

explicativo sobre a variável dependente (através dos valores t e de significância). 

De acordo com os resultados obtidos destaca-se, posteriormente, a variável 

independente que evidenciou maior poder de explicação estatística na variável 

dependente em análise, ou seja em cada uma das medidas de desempenho da escrita. 

Assim, na variável estrutura foi a variável qualidade (com t=12.989) a variável 

independente com maior poder de explicação estatística. Inversamente ao que acontece 

na variável dependente qualidade onde a variável independente com maior poder de 

explicação estatística foi a variável estrutura (com t=12.922). 

Por sua vez, a variável independente com maior poder de explicação estatística 

da variável dependente extensão corrigida, e estimada, foi a variável perceção do 

conhecimento de escrita em produzir conteúdo (com t=2.069). Ainda no que se refere à 

variável dependente número de conectores é a variável extensão corrigida, e estimada, 

aquela que apresenta maior poder de explicação estatística da independente (com 

t=4.315). 

 

c) Identificar a percentagem de explicação das variáveis independentes 

sobre a variável dependente (valor de R2). 

Foi possível observar que a percentagem de explicação das variáveis 

independentes (qualidade geral do texto, número de conectores utilizados e problemas 

na escrita) sobre a variável estrutura do texto é de 56.8%. Já a percentagem de 

explicação das variáveis independentes (estrutura do texto de opinião, problemas de 

escrita e perceção de autoeficácia quanto às convenção de escrita) na variável 

qualidade geral do texto é de 61%, ou seja as variáveis independentes encontradas 

explicam mais os resultados para a qualidade geral do texto do que para a estrutura do 

texto de opinião. Os dados indicam que tanto na variável estrutura do texto como na 

qualidade geral do texto as variáveis independentes consideradas explicam mais de 

metade dos resultados obtidos, ou seja, estas variáveis apresentam um poder explicativo 

que deve ser tido em conta para futuros estudos nesta área e nas intervenções junto dos 

alunos. 

Quanto à variável dependente estrutura do texto (valor corrigido e estimado) 

observou-se uma percentagem explicada de 26.2% dos resultados pelas variáveis 

independentes (perceção de autoeficácia na escrita face à ideação, número de 
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conectores utilizados e ainda a perceção do conhecimento de escrita em produzir 

conteúdo, o que evidencia que outros fatores não considerados apresentados 

influenciam esta variável e sugere a necessidade de testar a influencia de outras 

variáveis em estudos futuros. 

Por fim, as variáveis independentes (extensão do texto, valor corrigido e 

estimado, estrutura do texto e apoio socioeconómico à família) explicam uma 

percentagem de 23.9% relativamente aos resultados obtidos na variável dependente 

número de conectores utilizados. Estes valores são reduzidos e, embora não devam ser 

ignorados, revelam a necessidade de estudar mais variáveis que possam influenciar o 

número de conectores utilizados pelos alunos na escrita de textos. 

Pelo exposto, anteriormente, constatou-se que não se tendo verificado um 

elemento de influência comum entre as quatro medidas de desempenho analisadas, no 

entanto o impacto dos problemas de escrita em duas das variáveis de desempenho 

(estrutura e qualidade), assim como o impacto da estrutura do texto nas variáveis de 

desempenho na escrita: qualidade e no número de conectores. Deste modo, a presença 

de problemas na escrita influencia a qualidade e estrutura dos textos produzidos pelos 

alunos, tal como seria esperado de acordo com as caraterísticas típicas dos problemas na 

escrita (Cruz, 2009; Harris & Graham, 2013; MacArthur et al., 2016), o que reforça a 

necessidade de intervir no sentido de colmatar as dificuldades vivenciadas pelos alunos. 

De referir também que os alunos com melhor desempenho na qualidade geral do texto 

tendem a apresentam uma melhor estruturação do texto, uma vez que é a variável que 

mais influencia o M3 da variável estrutura, e que reitera as evidências prévias de que 

uma melhor estruturação do texto contribui para um texto de melhor qualidade e mais 

percetível pelo leitor. 

Também as perceções de autoeficácia relativamente à utilização das convenções 

linguísticas influenciam 2.6% dos 61% dos resultados obtidos ao nível do impacto sobre 

a variável qualidade, ou seja, ainda que com uma percentagem reduzida o trabalho das 

perceções de autoeficácia dos alunos ao nível das convenções pode revelar-se positivo 

na melhoria da escrita do texto por parte dos alunos e deve, por isso, ser parte integrante 

do processo de aprendizagem da escrita na escola. 

Outro aspeto que destacamos é o facto do apoio socioeconómico à família 

apenas ter impacto sobre o número de conectores utilizados, o que parece sugerir que as 

principais desvantagens dos alunos provenientes de famílias com baixos recursos 

socioeconómicos ser a articulação entre frases no texto, o que destaca a necessidade de 
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reforçar o ensino destas competências no processo de aprendizagem da escrita junto 

destes alunos. 

Revela-se ainda importante destacar a perceção do conhecimento de escrita em 

produzir conteúdo, como o aspeto que mais influencia para a extensão prevista dos 

textos, valores corrigidos e estimados, e que deve integrar as práticas pedagógicas na 

escrita. De notar ainda que não foram identificadas a influência da qualidade e da 

estrutura do texto para a extensão prevista do mesmo, o que reforça a contestação de 

alguns autores de que a maior extensão de um texto pode não corresponder a um texto 

com melhor qualidade ou estruturação (Festas et al., 2015a; Harris et al., 2009; Harris et 

al., 2012). Apesar de ser a variável que mais impacto apresenta sobre o número de 

conectores utilizados no texto pelos alunos. 

Por sua vez a estrutura apresentou um impacto de 16.8% sobre os resultados 

obtidos quanto ao número de conectores utilizados. 

Note-se que este estudo não se observou contribuições independentes da 

autoeficácia no desempenho da escrita, como foi verificado anteriormente por Bruning e 

Kauffman (in press) referido por MacArthur (2016), no entanto as perceções de 

autoeficácia assumem-se como elementos, em parte, preditores do desempenho dos 

alunos, mas relembra-se que assim como Schunk and Zimmerman (2007) referiu só o 

desempenho real validará as perceções de autoeficácia, e eventualmente o incentivo dos 

professores. 

Pelo exposto, tal como defenderam outros investigadores (Graham, Berninger, et 

al., 2007; Limpo & Alves, 2013a) parece-nos fazer sentido uma análise 

multidimensional da escrita. Assim, torna-se necessário a continuação do 

desenvolvimento de um conjunto de investigações que explorem as variáveis preditores 

do desempenho de escrita. 

Analisar o impacto das variáveis independentes (estrutura, qualidade, 

extensão corrigida ou conectores) nas variáveis dependentes (sexo, apoio 

socioeconómico à família, conhecimento, atitudes ou autoeficácia) 

Finalmente procedeu-se à análise da regressão linear simples das variáveis 

independentes (estrutura, qualidade, extensão corrigida ou conectores) nas variáveis 

dependentes (sexo, apoio socioeconómico à família, conhecimento, atitudes ou 

autoeficácia), no sentido de poder comparar estes resultados com os resultados obtidos 

num estudo de Graham, Kiukara, Harris e Fishman (trabalho não publicado). A 
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introdução da variável apoio socioeconómico à família surgiu dada as correlações 

evidenciadas anteriormente. 

Assim, pela análise da Tabela 143, observou-se que a variável apoio 

socioeconómico à família explica três das variáveis de desempenho, nomeadamente: a 

estrutura, qualidade e conectores, ou seja, as dificuldades económicas da família do 

aluno influenciam a estrutura e qualidade do texto produzido, bem como a utilização de 

um número diversificado de conectores argumentativos no texto. Estes dados sugerem 

que a realidade económica da família compromete o desempenho dos alunos na escrita. 

Ainda, a variável perceção de autoeficácia explica duas das variáveis de 

desempenho da escrita: qualidade e extensão corrigida, ou seja, apresentam poder 

explicativo da mesma. A discussão e comparação destes dados ocorrerão no capítulo da 

discussão, posteriormente apresentado. 
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Tabela 143 - Análise de Regressão para a Estrutura, Qualidade, Extensão Corrigida e Conectores. 

 

 Estrutura do texto  Qualidade de escrita  Extensão corrigida  Conectores 

 B SE Β t  B SE β t  B SE β t  B SE β t 

Sexo .059 .078 .059 7.63  .038 .0.75 .038 .506  .044 .074 .044 .591  .123 .076 .123 1.620 

Apoio Socioeconómico à 

família 
.166 .074 .171 2.250**  .161 .072 .165 2.238**  .004 .071 .045 .617  .229 .072 .235 3.165** 

Conhecimento .024 .102 .024 .238  .085 .099 .085 .853  .151 .098 .151 1.541  -.067 .100 -.067 -.671 

Atitudes .063 .090 .062 .691  .070 .088 .070 .802  
-

.018 
.086 -.018 -.205  .078 .088 .077 .879 

Autoeficácia .130 .097 .130 1.346  .196 .094 .195 2.083**  .266 .093 .266 2.873**  .154 .095 .153 1.626 

Nota.  

*p < .05. **p < .01. 
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Os resultados obtidos, pela regressão em cada variável de desempenho na 

escrita, permitem identificar que a presença ou ausência de apoio socioeconómicas à 

família do aluno influenciam a estrutura e qualidade do texto produzido, bem como a 

utilização de um número diversificado de conectores argumentativos no texto. Assim 

como o facto da perceção de eficácia dos alunos ter impacto sobre a qualidade e 

extensão, com valores corrigidos e estimados, na escrita dos alunos.  

Pelo exposto pode-se concluir que os professores devem considerar a presenças 

de apoio socioeconómico à família e as perceções de eficácia dos alunos com fatores de 

impacto na escrita dos alunos fornecendo, sempre que possível, um maior apoio a estes 

alunos que tenderam a apresentar desempenhos inferiores em algumas das variáveis de 

escrita já referidas. 

Neste estudo não se observou a relação do género na qualidade e extensão do 

texto  produzido pelos alunos, nem o efeito das perceções do conhecimento de escrita 

sobre a qualidade, contrariamente ao observado por Graham et al., (trabalho não 

publicado).  Mas à semelhança do observados pelos mesmos autores encontramos 

relações altamente significativas nas perceções de autoeficácia na qualidade e extensão 

do texto dos alunos, com valores inferiores na qualidade (2.083 em vez de 3.42) e 

superiores na extensão (2.10 em vez de 2.87). 
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apresenta-se, neste capítulo, o conjunto de conclusões e considerações finais 

obtidas nesta investigação, que teve por finalidade contribuir para o desenvolvimento do 

conhecimento sobre as perceções e as intervenções na escrita, com e sem recurso às 

TIC, no contexto de um modelo educativo preventivo. 

Conclusões  

Estudo 1 - Perceção dos alunos sobre o conhecimento, atitudes e autoeficácia na 

escrita, com e sem recurso às TIC 

Em síntese, os resultados do estudo 1 permitem concluir que: 

a) Os alunos apresentam perceções positivas sobre o conhecimento, as atitudes 

e a autoeficácia na escrita, com e sem recurso às TIC. 

Constatou-se que as perceções sobre o conhecimento de escrita com recurso às 

TIC mostram uma maior concordância do que sem estes recursos relativamente à 

manutenção da atenção, na reflexão sobre o que é pedido antes da escrita, assim como 

facilitam o processo para encontrar boas palavras para a escrita, contudo a planificação 

da escrita com recurso às TIC sai prejudicada comparativamente à não utilização deste 

recurso. 

 

b) As perceções dos alunos sobre as atitudes são mais positivas do que as suas 

perceções relativas ao conhecimento e autoeficácia na escrita. 

 

c) As escalas sobre o conhecimento, atitudes e autoeficácia na escrita, com e 

sem recurso às TIC, apresentaram uma estrutura consistente (com valores de Alpha 

Cronbach entre .776 e .928) e critérios de fiabilidade exigidos. 

 

d) As variáveis sexo, presença de problemas na escrita e presença de NEE 

tiveram influência nas perceções dos alunos relativamente à sua escrita. 

Quanto à análise sobre as perceções dos alunos relativamente ao seu 
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conhecimento de escrita, atitudes e autoeficácia na escrita, de acordo com o sexo, 

verificou-se a existência de diferenças estatísticas altamente significativas entre 

perceção dos alunos relativamente às atitudes de escrita e o sexo e também entre a 

perceção dos alunos relativamente à autoeficácia na escrita e o sexo. Constatou-se que 

as perceções dos alunos relativamente ao seu conhecimento de escrita, atitudes e 

autoeficácia na escrita não variaram com a presença de apoio socioeconómico à família. 

Verificou-se a existência de diferenças estatisticamente significativas entre a perceção 

dos alunos no conhecimento de escrita, geral ou por dimensões (produção de conteúdo e 

planificação), e a presença de problemas da escrita, assim como entre a perceção dos 

alunos relativamente à autoeficácia na escrita, geral ou por dimensão (ideação, 

convenções e autorregulação) e a presença de problemas de escrita. Também se 

verificou a existência de diferenças estatisticamente significativas entre perceção dos 

alunos relativamente às atitudes de escrita (escala geral) e na presença de NEE, mas não 

relativamente às perceções sobre o conhecimento ou autoeficácia na escrita. 

 

e) As variáveis sexo, presença de problemas de escrita tiveram influência nas 

perceções dos alunos relativamente à sua escrita, com recurso às TIC. 

No que concerne à perceção dos alunos sobre o conhecimento, atitudes e 

autoeficácia na escrita com recurso às TIC verificou-se que existiram diferenças 

estatísticas altamente significativas entre a perceção dos alunos relativamente às atitudes 

de escrita com recurso às TIC (escala geral) e o sexo. Não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas nas perceções dos alunos relativamente ao seu 

conhecimento de escrita, atitudes e autoeficácia na escrita com recurso às TIC variam de 

acordo com a presença de um apoio socioeconómico à família. Observou-se a existência 

de diferenças estatisticamente significativas entre a perceção dos alunos relativamente à 

autoeficácia na escrita com recurso às TIC e a presença de problemas de escrita. De 

referir que não existiram diferenças estatisticamente significativas nas perceções dos 

alunos relativamente ao conhecimento de escrita, atitudes e autoeficácia na escrita com 

recurso às TIC de acordo com a presença ou ausência de Necessidades Educativas 

Especiais. 

Surpreendentemente, as raparigas apresentaram perceções de atitudes de escrita 

com recurso às TIC mais positivas do que os rapazes. Por fim, quanto às perceções de 
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autoeficácia na escrita com recurso às TIC constataram-se perceções muito positivas, 

especialmente, com melhores perceções ao nível da pontuação, construção de 

parágrafos, produção de ideias e ainda na redução dos erros durante a escrita, assim 

como na compreensão dos objetivos de escrita e na manutenção na tarefa, apesar das 

dificuldades. Note-se que as perceções de autoeficácia na escrita com recurso às TIC 

dos alunos com problemas de escrita revelaram-se inferiores à dos restantes alunos, tal 

como acontecera sem estas ferramentas, reiterando mais uma ver a importância das 

perceções de autoeficácia no processo de ensino-aprendizagem na escrita. 

 

f) Existem correlações entre as perceções sobre o conhecimento, atitudes e 

autoeficácia e o desempenho de escrita dos alunos. 

Sublinha-se que é evidente que as perceções de autoeficácia parece ser as que se 

correlacionam de forma mais intensa com as variáveis de desempenho. Estes dados 

reforçam a necessidade dos professores trabalharem as perceções dos alunos sobre a 

escrita, quer no conhecimento, atitudes e, especialmente da autoeficácia. Relativamente 

às atitudes destacamos a importância da perceção quanto ao gosto pela escrita, e de 

trabalhar estas questões em sala de aula, dado que se relacionou significativamente com 

todas as variáveis de desempenho na escrita. 

Por sua vez, constatou-se a existência de correlações significativas entre as 

perceções sobre o conhecimento da escrita e da estrutura do texto, assim como 

correlações muito significativas da perceção sobre o conhecimento da escrita e a 

qualidade ou extensão do texto, mas nas restantes variáveis em análise não se observou 

a existência de correlações significativas. 

Estudo 2 - Perceção dos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico sobre as suas 

práticas, de escrita e uso das TIC, em sala de aula 

Em síntese, os resultados do estudo 2 permitem concluir que: 

a) As atividades de escrita mais frequentemente indicadas pelos professores 

são: a construção de histórias, a elaboração de respostas de compreensão leitora e a 

realização de fichas de trabalho. 

Comparando os resultados destes professores com os que participaram no estudo 
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de Cutler e Graham (2008) verifica-se que: as perceções das suas atitudes e 

competências de escrita são similares, à exceção da questão da gestão eficaz da turma 

no processo de ensino-aprendizagem da escrita; o tempo dedicado ao ensino de 

competências de escrita em Portugal é ligeiramente superior (aproximadamente 14 

minutos por atividade), mas o tipo de organização da turma na sala de aula também é 

coincidente, excetuando um tempo ligeiramente superior no ensino individual nas 

turmas portuguesas; o tipo de atividades de escrita difere quanto à tipologia de textos 

abordados, tendo-se averiguado que os professores portugueses referem um maior leque 

de tipologias textuais do que os professores americanos, contudo algumas tipologias são 

mais abordadas pelos professores americanos (ex.: textos argumentativos ou 

persuasivos); nas práticas de escrita focadas em procedimentos de ensino específicos 

dos professores portugueses comparativamente com os professores americanos, 

constatou-se uma maior utilização do computador como suporte do processo de escrita, 

uma menor abordagem de competências básicas de escrita face à ortografia, uma maior 

frequência de abordagem do processo de escrita, uma maior promoção da motivação 

para a escrita (exceto na partilha da escrita entre pares), uma menor monitorização do 

aluno para a avaliação do seu processo de escrita, uma maior frequência de pedido de 

escrita em ambiente de casa com maior percentagem de pais a ouvirem os filhos ler e 

uma menor comunicação dos progressos dos alunos aos pais/encarregados de educação 

e ainda uma maior frequência de realização de atividades de extensão da escrita em 

outros contextos.  

Por fim, sem se realizar comparações, é de referir que a maior parte dos 

professores utiliza os documentos oficiais de orientação da prática pedagógicas, ainda 

que com uma diferença mínima para os que não os utilizam como referências e a maior 

parte dos professores não concorda com as metas curriculares atuais considerando-as 

desajustadas à realidade, pelo que se revela fundamental que os professores possam ser 

ouvidos numa futura elaboração ou adequação destes documentos. 

 

b) Na perspetiva da maioria dos professores entrevistados, alunos e 

professores gostam, têm competências e sentem-se motivados para utilizar as TIC no 

contexto de sala de aula. 
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c) As práticas pedagógicas em sala de aula privilegiam a escrita sem recurso 

às TIC. 

Os professores indicaram que, por semana, os alunos escrevem 1 a 2 textos. A 

utilização das TIC para o processo de escrita é pouco frequente e quando ocorre utiliza 

predominantemente o processador de texto. A utilização das TIC ocorre com maior 

frequência para a realização de pesquisas e visualização de vídeos ou apresentações. 

Os professores referem a necessidade de dotar as escolas de mais recursos TIC e 

ainda de aumentar a sensibilização e formação dos professores sobre os problemas na 

escrita e práticas pedagógicas adequadas, incluindo PBE, junto destes alunos com ou 

sem recurso às TIC. 

 

d) Na perspetiva da maioria dos professores entrevistados, os alunos não 

gostam de escrever. 

 

e) Os professores referiram a necessidade de adquirirem formação ao nível da 

intervenção na escrita, com e sem TIC, junto de alunos com problemas na escrita. 

Mencionaram que a necessidade de formação surge tanto para reciclarem 

práticas como para adquirirem conhecimento de novos recursos e intervenções eficazes. 

De referir que os professores reconhecem a necessidade da formação, no âmbito das 

intervenções junto de alunos com prolemas na escrita recorrendo às TIC, no processo de 

ensino-aprendizagem, por interesse pessoal ou pela importância para a vida dos alunos. 

 

Estudo 3 - Impacto da utilização do modelo SRSD, com e sem recurso às TIC, no 

desempenho da escrita de textos de opinião, junto de alunos do 4.º ano de 

escolaridade com e sem problemas na escrita. 

Em síntese, os resultados do estudo 3 permitem concluir que: 

a) As intervenções SRSD+ICT e SRSD permitiram uma melhoria nos 

resultados relativos à estrutura, qualidade e número de conectores argumentativos do 

texto. 

Não existiam diferenças estatisticamente significativas entre o grupo 
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SRSD+ICT e SRSD relativamente à pontuação obtida na estrutura do texto de opinião, 

durante o primeiro momento, mas existiram diferenças estatisticamente significativas 

entre esses grupos relativamente à pontuação obtida na estrutura do texto de opinião, 

durante o segundo momento. Não existiam diferenças estatisticamente significativas 

entre o grupo SRSD+ICT e SRSD relativamente à pontuação obtida na qualidade geral 

do texto, durante o primeiro momento, contudo observou-se a existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre estes grupos relativamente à pontuação obtida na 

qualidade geral do texto, durante o segundo momento. Verificou-se ainda, que não 

existiram diferenças estatisticamente significativas entre o grupo SRSD+ICT e SRSD 

relativamente ao número de conectores argumentativos utilizados pelos alunos no 

primeiro momento, no entanto no segundo momento foram verificadas diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos. 

 

b) As intervenções SRSD+ICT e SRSD não permitiram uma melhoria nos 

resultados relativos à extensão do texto (valores corrigido e estimado). 

Existiram diferenças estatisticamente significativas entre o grupo SRSD+ICT e 

SRSD relativamente à extensão do texto produzido pelos alunos, contudo os valores 

foram corrigidos e estimados, pelo que se assumiu que os grupos não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativos no primeiro momento. Não existirem 

diferenças estatisticamente significativas entre o grupo SRSD+ICT relativamente à 

extensão do texto, valores corrigidos e estimados, dos alunos.  

 

c) O effect size da intervenção SRSD nas variáveis em estudo foi de d=2.10 

para a estrutura, d=2.52 para a qualidade, d=0.19 para a extensão e d=1.26 para o 

número de conectores argumentativos. 

A intervenção SRSD apresentou uma melhoria altamente significativa ao nível 

da estrutura do texto, qualidade geral do texto e número de conectores produzidos pelos 

alunos no grupo SRSD, entre o momento antes e após a intervenção, com um efeito 

altamente significativos em três das quatro variáveis (estrutura, qualidade e número de 

conectores). 
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d) O effect size referente à intervenção SRSD+ICT nas variáveis em estudo 

foi de d=2.97 para a estrutura, d=3.55 para a qualidade, d=0.27 para a extensão e 

d=2.00 para o número de conectores argumentativos. 

Quanto à analisar o efeito da intervenção SRSD + ICT (variável independente) 

nas variáveis em estudo (estrutura do texto, qualidade geral do texto, extensão e 

conectores) nos textos produzidos pelos alunos do grupo SRSD+ICT constatou-se que a 

intervenção SRSD+ICT apresentou um efeito altamente eficaz em três das quatro 

variáveis em análise (estrutura, qualidade e número de conectores) e um efeito de 

magnitude reduzida relativamente à extensão do texto. Deste modo, esta intervenção 

apresenta um efeito similar ao encontrado na intervenção SRSD, pela magnitude de 

efeito. 

 

e) A intervenção SRSD+ICT apresentou um maior effect size do que a 

intervenção SRSD quanto à qualidade e número de conectores utilizados no texto. 

Também se constatou, comparando o efeito obtido pela intervenção SRSD e 

SDSR+ ICT, a existência de um efeito altamente significativo de magnitude muito 

grande da intervenção SRSD+ICT sobre a qualidade e na utilização de maior número e 

diversidade de conectores argumentativos no decorrer da escrita de textos de opinião. 

Quanto à estrutura do texto e à extensão não se verificou a existência de diferenças 

significativas na utilização da intervenção SRSD+TIC ou a sua utilização isolada. Pelo 

exposto, confere-se o benefício da utilização das duas intervenções utilizadas: 

intervenção SRSD e intervenção SRSD+ICT, muito devido às caraterísticas e aspetos 

intrínsecos da utilização destas intervenções na escrita. No entanto destaca-se o efeito 

da intervenção SRSD+ICT na qualidade e na utilização de conectores argumentativos, 

sugerindo por isso a continuação de estudos que utilizem as TIC de forma autorregulada 

com o modelo SRSD e que sejam analisados processos específicos das intervenção (ex.: 

motivação, autonomia, sentido crítico) de forma mais pormenorizada e alargada a outros 

contextos, pelo que a rede apoio parece assumir um aspeto determinante tal como 

referiram Hall, Strangman e Meyer (2009). 

Por fim verificou-se, de forma resumida, e atendendo ao resultado da análise da 

variância para medidas repetidas do desempenho na escrita (estrutura, qualidade, 

extensão e número de conectores utilizados) nos dois grupos (intervenção SRSD+ICT e 
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intervenção SRSD) e entre o momento antes e após a intervenção, que ambas as 

intervenções apresentam um efeito geral positivo sobre o desempenho da escrita de 

textos. 

 

f) A presença de problemas na escrita influencia o desempenho dos alunos 

quanto à qualidade e estrutura dos textos produzidos. 

Verificou-se ainda, em suma e através do estudo da relação entre uma variável 

dependente (estrutura, qualidade, extensão corrigida ou número de conectores) com 

outras variáveis independentes através de análises de regressão, que os dados obtidos 

ajudam a delimitar práticas pedagógicas de escrita que contribuam para uma melhoria 

do desempenho da escrita dos alunos. Pelo que se revela fundamental a utilização de 

práticas ajustadas às necessidades destes alunos, no sentido de colmatarem ou 

desenvolverem estratégias que os ajudem a lidar com os seus problemas.  

 

g) Os resultados obtidos na variável estrutura do texto são explicados em 

56.8% pelos resultados nas variáveis qualidade geral do texto, número de conectores 

utilizados e problemas na escrita. 

 

h) Os resultados obtidos na variável qualidade geral do texto são explicados 

em 61% pelos resultados nas variáveis estrutura do texto de opinião, problemas de 

escrita e perceção de autoeficácia quanto às convenções de escrita. 

 

i) A presença de apoio socioeconómico à família influencia o desempenho 

dos alunos quanto ao número de conectores argumentativos. 

Os alunos provenientes de famílias com níveis socioeconómicos baixos, que 

beneficiam do apoio socioeconómico do estado, tendem a utilizar um menor número de 

conectores argumentativos relativamente aos seus pares, o que evidencia a necessidade 

de um maior cuidado no ensino destes alunos para a utilização adequada dos conectores 

argumentativos, que não deve ser ignorado. 

 

j) Confirmou-se a validade social da intervenção SRSD+ICT e SRSD. 

Quanto à validação social das intervenções de que os dois grupos beneficiaram 
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é possível referir as opiniões e perspetivas dos professores e alunos quanto ao benefício 

da intervenção experienciada (SRSD ou SRSD+ICT), pelo que em síntese, conjugando a 

perceção dos professores e alunos quanto à intervenção utilizada em contexto de sala de 

aula, verificou-se uma perceção positiva, na sua maioria, quanto à intervenção com 

melhorias ao nível do conhecimento, atitudes e melhoria da eficácia na escrita. Em 

geral, as respostas indicadas pelos professores e pelos seus alunos foram convergentes à 

exceção da perceção da estratégia que os alunos mais gostaram. Mais, constatou-se uma 

unanimidade quanto à continuidade da utilização do modelo SRSD e das estratégias 

associadas após a intervenção na maior parte dos envolvidos no estudo. 

Considerações finais 

Nesta seção apresentam-se aspetos relacionados com as implicações para os 

alunos com DAE num contexto de inclusão, os constrangimentos da investigação e as 

recomendações para investigações futuras. 

Implicações para os alunos com DAE num contexto de inclusão 

Identificámos as seguintes implicações resultantes desta investigação que teve 

como finalidade o conhecimento sobre perceções e intervenções na escrita, com e sem 

recurso às TIC, no contexto de um modelo educativo preventivo: 

 

1. Expandir o conhecimento do Modelo SRSD à população educacional envolvida 

no estudo 3; 

2. Divulgar PEB junto de professores do 1.º CEB para intervir junto de alunos com 

problemas e DAE na escrita; 

3. Contribuir para a validação de escalas de perceção de conhecimento, atitudes e 

autoeficácia na escrita junto de alunos do 4.º ano de escolaridade do 1.º CEB de 

Agrupamentos de Escola do Concelho de Braga; 

4. Contribuir para a compreensão das alterações das perceções do conhecimento, 

atitudes e autoeficácia na escrita quando recorrem às TIC para escrever; 

5. Compreender os fatores de influência das perceções dos alunos relativamente à 

escrita, incluindo os problemas na escrita; 
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6. Descrever relações entre perceções dos alunos face à escrita e o desempenho na 

escrita, incluindo os problemas na escrita; 

7. Descrever práticas pedagógicas dos professores do 1.º CEB, na escrita em 

contexto de sala de aula, junto de alunos com e sem DAE (na escrita); 

8. Descrever as práticas em sala de aula relativamente à escrita e ao uso das TIC 

dos professores envolvidos no estudo 3, junto de alunos com e sem DAE (na 

escrita); 

9. Analisar o impacto do modelo SRSD na escrita dos alunos portugueses com e 

sem DAE, envolvidos no estudo 3; 

10. Analisar o impacto do modelo SRSD+ICT na escrita dos alunos portugueses com 

e sem DAE, envolvidos no estudo 3; 

11. Comparar o efeito das intervenções SRSD e SRSD+ICT nas diferentes variáveis 

de desempenho; 

12. Estudar as relações e o poder explicativo entre as variáveis dependentes e as 

variáveis independentes; 

13. Contribuir para a validade social do modelo SRSD e SDSR+ICT. 
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Constrangimentos da investigação 

No estudo 1 só foi possível recolher em dois dias distintos pelo que não se 

recorreu a reaplicação das escalas de perceção relativamente ao conhecimento, atitudes 

e autoeficácia na escrita, antes e após a intervenção. Assim, não se tornou possível 

comparar, de forma direta, o efeito da intervenção ao nível das perceções dos alunos. 

Pelo exposto sugere-se a realização de outros estudos que procedam a esta análise. 

Paralelamente o recurso a um estudo longitudinal relativo à alteração das 

perceções dos alunos ao longo do 1.º CEB poderá trazer contributos para o campo da 

escrita junto de alunos com DAE e problemas na escrita. Ideia também defendida por 

alguns autores para testar intervenções junto de alunos com e sem DAE na escrita 

(Harris & Graham, 2013; Harris et al., 2009). 

Quando ao estudo 2, por um lado, destaca-se como constrangimento o baixo 

nível de resposta, não representativo da população, o que impossibilitou a validação do 

questionário a professores do 1.º CEB, no norte de Portugal, por reduzida adesão, o que 

apenas permitiu uma descrição dos resultados. Reconhece-se que a extensão do 

questionário poderá ter contribuído para este resultado, contudo manteve-se a estrutura 

inicial de modo a permitir a comparação entre contextos e também a sensibilização dos 

professores para o conjunto de práticas diversificadas que poderão utilizar em sala de 

aula. Por outro lado, ressalva-se que os dados obtidos não podem ser generalizados e 

que apenas traduzem a visão dos professores entrevistados e envolvidos no estudo 3, no 

entanto, permitem encontrar dimensões de análise para futuras análises mais globais 

sobre as perceções, práticas e necessidades dos professores do 1.º CEB no âmbito da 

escrita com e sem recurso às TIC, incluindo na intervenção junto de alunos com DAE 

ou problemas na escrita. 

No estudo 3 destacam-se alguns constrangimentos nomeadamente: 1) a 

realização do estudo junto de alunos com problemas na escrita, e não apenas alunos com 

DAE na escrita, dado que existem, ainda, constrangimentos na uniformização dos 

critérios de diagnóstico de alunos com esta problemática em Portugal e não 

dispúnhamos de uma equipa pluridisciplinar para a reavaliação dos casos identificados. 

Mas, à semelhança do que foi feito noutros estudos, sabemos que os alunos com DAE 
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integraram parte do grupo dos alunos com problema de escrita o que permite encontrar 

caraterísticas comuns entre estas problemáticas e reforça a importância de testar e 

analisar intervenções também com estes alunos, respeitando os princípios defendidos 

pelo Decreto-lei 3/2008, de 7 de janeiro, que regula a educação Especial em Portugal, 

para a realização de intervenções em educação especial num meio o menos restritivo 

quanto possível; 2) selecionou-se os alunos por turmas e não cumprimos o princípio da 

unidade de análise dos dados uma vez que recorremos à análise dos alunos; 3) das 23 

turmas dos Agrupamentos de Escola do concelho de Braga inicialmente selecionadas, 

de forma aleatória e representativa, apenas 10 beneficiarem da intervenção dado que um 

dos critérios para a seleção das turmas foi a maior homogeneidade entre as variáveis em 

estudo, pelo que os dados obtidos não poderão ser generalizados aos alunos do 4.º ano 

de escolaridade de Agrupamentos de Escolas de Braga. Contudo, ressalva-se que a 

intervenção foi aplicada pela mesma investigadora o que permitiu controlar alguma 

possível variável parasita; 4) recorreu-se à escrita de textos de opinião durante a 

intervenção, pelo que, como foi referido por Graham, Hebert, Sandbank e Harris (2016), 

o desempenho de escrita e o conhecimento do aluno pode variar de acordo com o 

género textual utilizado, assim não se pode assumir que o nível de escrita dos alunos é o 

resultante do obtido neste estudo, apenas que é o nível geral da escrita de textos de 

opinião e 5) não se procedeu à análise das diferenças encontradas dos alunos com NEE 

por o número de sujeitos identificado ser reduzido. 

Verificou-se ainda alguma dificuldade no envolvimento de alguns professores 

para a utilização das TIC na sala de aula mas ainda assim menor do que esperado. De 

futuro, considera-se benéfico que os professores titulares beneficiem de formação prévia 

para a utilização das TIC, de forma autorregulada, na escrita de modo a facilitar a 

continuação da sua utilização após a ausência dos investigadores. 

Salienta-se, também, que o tempo de intervenção disponibilizado e o tipo de 

condições específicas de casa e da sala de aula e/ou Agrupamento de Escolas acabou 

por condicionar o tipo de atividades desenvolvidas (ex.: internet, número de recursos 

TIC, disponibilidade dos professores e encarregados de educação para utilizar ou não as 

TIC), apesar de trazerem realismo à intervenção e às práticas pedagógicas testadas. Pelo 

exposto sugere-se que, de futuro, seja disponibilizado mais tempo para uma pré-

intervenção com professores e encarregados de educação, bem como a possibilidade de 
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estender a intervenção no tempo de modo a permitir explorar aspetos específicos da 

intervenção. 

Paralelamente ressalva-se que se reconhece a importância de se realizar outro 

tipo de análises estatísticas para melhor explorar e compreender os dados recolhidos e 

obtidos, no entanto, dada a falta de tempo útil para a realização do mesmo ficaram para 

estudos futuros. De referir que alguns dos constrangimentos se deveram a questões 

como falta de recursos humanos, económicos e temporais, que não nos permitiram 

estender a intervenção a outros contextos. 

Por fim, reforça-se que a validação social das intervenções SRSD e SRSD+ICT 

está vinculada ao contexto de intervenção vivenciado que, muito embora possa ser 

comparado, representa uma realidade específica analisada. 

Recomendações para investigações futuras 

Destaca-se, particularmente, a necessidade de estudar a autoeficácia na escrita 

associada a outras medidas, como já sugerido por Bruning, Dempsey, Kauffman, 

McKim e Zumbrunn (2013), atendendo à contribuição que esta parece assumir no 

desempenho de escrita por alunos. Sugere-se, ainda, a continuidade do estudo das 

relações entre as perceções de conhecimento, atitudes e autoeficácia com o desempenho 

de escrita dos alunos por considerar, tal como foi demonstrado em parte neste estudo, 

que estas variáveis são importantes para a escrita. 

De igual modo, considera-se pertinente realizar futuramente estudos que 

apliquem as escalas associadas a uma intervenção para se determinar se estas são 

sensíveis à mudança ao longo do tempo e da intervenção, que poderá ser diferencial, 

como defendem alguns autores (ex.: MacArthur et al., 2016). Paralelamente, considera-

se pertinente realizar estudos com vários anos de escolaridade, incluindo estudos 

longitudinais, de modo a comparar a influência do nível escolar sobre estas variáveis ou 

que acompanhassem, por exemplo, a intervenção com o modelo RTI, desde o nível 1 ao 

nível 3. Deste modo, a realização de um estudo longitudinal relativo à alteração das 

perceções dos alunos, ao longo do 1.º CEB, poderá trazer contributos para o campo da 

escrita junto de alunos com DAE e problemas na escrita. 

Também se sugere a extensão da validação das escalas a nível nacional, no 
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sentido de se encontrarem perfis de alunos associados às DAE e problemas na escrita 

ou, pelo contrário, a alunos com elevadas competências na escrita. 

Verificou-se a validade do modelo SRSD para a melhoria da escrita dos alunos, 

incluindo os alunos com DAE ou problemas na escrita, o que reiterou a importância da 

adoção a nível nacional do modelo SRSD nas salas de aula portuguesas uma vez que: (1) 

explicita o conhecimento do processo de escrita; (2) estimula o desenvolvimento de 

atitudes positivas face à escrita; (3) permite a modelagem por parte dos professores e 

progressiva transferência de responsabilidade do professor para o aluno; (4) se definem 

objetivos a atingir ajustados a cada aluno; (5) existe uma monitorização da evolução dos 

alunos, muitas vezes feita por automonitorização e o feedback construtivo; (6) estimula-

se o trabalho colaborativo e ambientes de apoio; (7) estimula-se a realização de 

atividades reais de aprendizagem; (8) promove a utilização de estratégias validadas pela 

investigação; (9) permite fornecer respostas mais eficazes para todos os alunos, 

incluindo os alunos com DAE e problemas na escrita, através da individualização; (10) 

fomenta a aprendizagem baseada em critérios e a previsibilidade; (11) promove-se a 

auto-instrução e o autorreforço; (12) incentiva-se a generalização das aprendizagens e 

(13) promove o desenvolvimento de perceções de autoeficácia positivas. Aspetos estes 

identificados previamente por vários autores da área da educação especial (ex.: Graham 

& Harris, 2005; Harris & Graham, 2016; Harris et al., 2008; McKeown et al., 2016). 

Paralelamente, reitera-se a necessidade destacada por Sandmel et al. (2009) de 

investigar como os professores diferenciam a utilização do modelo SRSD, em contexto 

de turma, tendo em conta as caraterísticas dos alunos ao nível da escrita. 

De futuro sugere-se, igualmente, a realização de investigações onde se encontre 

os valores de desempenho médio dos alunos fruto da produção de diferentes géneros 

textuais e não apenas na escrita de um tipo de texto. 

Adicionalmente, a intervenção SRSD com recurso às TIC, de forma 

autorregulada, demonstrou melhorias ao nível do desempenho da escrita que devem ser 

consideradas e estudadas, em mais e diferentes contextos no sentido de construir um 

modelo sólido. Portanto, sugere-se a continuação da inclusão das TIC no processo de 

escrita de forma autorregulada procurando, ainda, analisar os diferentes processos 

envolvidos e os respetivos efeitos para se conseguir delimitar quais os procedimentos 

que mais contribuem para a melhoria do desempenho e do desenvolvimento de 
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estratégias de escrita. Similarmente, considera-se que este estudo contribuiu para o 

incentivo à utilização das TIC, em contexto de sala de aula, no 1.º CEB, utilizando os 

recursos TIC das famílias. 

Destaca-se a importância de difundir junto dos professores do 1.º CEB quer o 

modelo SRSD como também PEB na escrita, uma vez que a utilização destas práticas 

revelaram efeitos positivos e demonstrou potencialidades ao nível da melhoria da escrita 

dos alunos, que no nosso ponto de vista devem continuar a ser exploradas em futuras 

investigações. 

Relativamente às práticas pedagógicas em sala de aula considera-se que 

continua a ser importante sensibilizar os professores para realizarem adaptações durante 

o processo de aprendizagem dos alunos, e assim como foi já referido por Graham, 

Harris, Bartlett, Popadopoulo e Santoro (2016) considera-se revelante a distinção entre 

adaptações de rotina, previamente estabelecidas, e adaptações especializadas, 

introduzidas quando as respostas são inferiores ao esperado. De igual modo, surgiu um 

incentivo à formação de professores quer relativamente às práticas pedagógicas de 

escrita e utilização TIC junto de alunos com e sem DAE. Também se reforça a ideia 

defendida por Graham e Rijlaarsdam (2016) de se realizar um estudo comparativo 

mundial sobre as diferentes maneiras de avaliar as crenças, conhecimento sobre a escrita 

e o modo como ensinar o processo de escrita aos seus alunos. 

Atendendo à validação social obtida pelos professores e alunos, tal como em 

estudos anteriores, sugere-se a replicação deste estudo a outros contextos, com 

intervenções SRSD e SRSD+ICT, assim como um maior destaque para as áreas de 

escrita em que os alunos com problemas e DAE na escrita apresentam problemas no 

sentido de construir modelos preditores de desempenho. 

No futuro, sugerem-se investigações mistas, longitudinais e que acompanhem 

as particularidades de sujeitos com DAE ao longo das intervenções com o modelo 

SRSD e especialmente com a intervenção SRSD+ICT de modo a melhor averiguar os 

efeitos observados nestes alunos. Torna-se ainda relevante, em futuras investigações, 

analisar os alunos que menos beneficiaram da intervenção e procurar encontrar uma 

relação entre esses alunos, bem como causas dessas diferenças de desempenho. 

Por fim, sugere-se a realização de investigações que reforcem a relação entre a 

escrita e a leitura, como defenderam autores como Harris e Graham (2013). 
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ANEXO A - Escala de perceção dos alunos sobre o seu conhecimento (E.C.E) 

Versão Validada 
O questionário que se segue é sobre quando escreves na escola. Não há respostas 

certas. Peço que respondas a cada afirmação de acordo com os teus sentimentos e 

comportamentos sobre a escrita. 
 

1. Abordagem à escrita 

 Os alunos escrevem em maneiras diferentes. Por isso peço-te que leias as frases 

que se seguem e circula o número (1-5) que melhor descreve a tua escrita. Para te 

ajudar a preencher observa o exemplo que se segue.  
Exemplo: 

 Discordo 
totalmente 

Discordo Nem 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

Eu nunca penso sobre o que 

vou escrever. 

① 2 3 4 5 

 

 Discordo 
totalmente 

Discordo Nem 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

4. Eu escrevo os meus 
textos com detalhe36. 
 

1 2 3 4 5 

5. Eu planifico pouco antes 
de começar a escrever.  
 

1 2 3 4 5 

6. A minha escrita é 
organizada e 
compreensível37. 
 

1 2 3 4 5 

7. Eu estou atento ao que 
me foi pedido para fazer 
quando escrever. 
 

1 2 3 4 5 

8. A minha escrita expressa 
a forma como penso. 
 

1 2 3 4 5 

9. Eu começo por criar um 
rascunho detalhado2. 
 

1 2 3 4 5 

                                                      
36 detalhe - com todo o pormenor; cuidado. 
37 compreensível - que se entende, se percebe. 
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 Discordo 
totalmente 

Discordo Nem 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

10. Eu uso muitos exemplos 
e explico o significado de 
algumas palavras para 
tornar a minha escrita 
clara. 

1 2 3 4 5 

11. Eu penso sempre sobre o 
que tenho de fazer quando 
escrevo. 
 

1 2 3 4 5 

12. Eu encontro facilmente 
boas palavras para 
escrever as minhas ideias. 
 

1 2 3 4 5 

13. Eu faço um plano38 

antes de escrever e sigo-
o. 
 

1 2 3 4 5 

14. Eu escrevo muitas das 
minhas ideias no texto. 
 

1 2 3 4 5 

15. Enquanto escrevo, eu 
penso claramente sobre 
o assunto ou tema do 
meu texto. 
 

1 2 3 4 5 

16. Eu sei imediatamente o 
que quero dizer quando 
escrevo.  
 

1 2 3 4 5 

17. Enquanto escrevo, eu 
rentabilizo39 o meu 
tempo. 
 

1 2 3 4 5 

18. Enquanto escrevo, eu 
penso sobre quem vai 
ler o meu texto. 
 

1 2 3 4 5 

 

                                                      
38 plano - projeto; esboço. 
39 rentabilizo - faço uma boa gestão. 
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ANEXO B - Escala de perceção dos alunos sobre as suas atitudes de escrita (E.A.E) 

Versão Validada 
O questionário que se segue é sobre quando escreves na escola. Não há respostas 

certas. Peço que respondas a cada afirmação de acordo com os teus sentimentos e 

comportamentos sobre a escrita. 
 

1. Abordagem à escrita 

 Os alunos escrevem em maneiras diferentes. Por isso peço-te que leias as frases 

que se seguem e circula o número (1-5) que melhor descreve a tua escrita. Para te 

ajudar a preencher observa o exemplo que se segue.  
Exemplo: 

 

 Discordo 
totalmente 

Discordo Nem 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

Eu nunca penso sobre o que 

vou escrever. 

① 2 3 4 5 

 

 Discordo 
totalmente 

Discordo Nem 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

1.Eu gosto de escrever.  
 

1 2 3 4 5 

2.Escrever é divertido. 
 

1 2 3 4 5 

3.Eu sinto-me infeliz quando 
escrevo porque não consigo 
ter bons resultados.  

 

1 2 3 4 5 

4. Eu gosto de escrever na 
escola. 

 

1 2 3 4 5 

5. Eu gosto de escrever em 
casa. 

 

1 2 3 4 5 

6. Escrever é uma boa 
forma de passar o tempo.  

 

1 2 3 4 5 
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ANEXO C - Escala de perceção dos alunos sobre a sua autoeficácia na escrita 

(E.P.A.E). 

Versão Validada 

A forma como te sentes confiante a fazer uma tarefa depende do tipo de tarefa 
que vais realizar. Em relação à escrita, identifica como te sentes: Nunca confiante; 

Poucas vezes confiante; Metade das vezes confiante; A maior parte das vezes confiante 

e Sempre confiante. Para isso deves pintar o número de quadrados de acordo com a 
forma como te sentem. Observa as imagens que se seguem e o exemplo. 
 
 

     
Nunca confiante 

 
 

     
Poucas vezes confiante 

 
 

     
Metade das vezes confiante 

 
 

     
A maior parte das vezes confiante 

 
 

     
Sempre confiante 

 

Exemplo: Agora vê como a Maria pintou os quadrados. Ela sente-se metade das vezes 
confiante para escrever poemas, por isso coloriu dois quadrados como vês abaixo: 
 
 

    
Eu consigo escrever poemas. 

 
Agora é a tua vez! Não te esqueças de ser sincero. Pinta os quadrados atendendo a 
como te sentes confiante em relação às afirmações que se seguem: 
 

1.      Eu consigo escrever sem erros. 
2.      Eu consigo escrever frases completas. 
3.      Eu consigo usar corretamente a pontuação. 
4.      Eu consigo escrever as frases com uma gramática correta.  
5.      Eu consigo começar a escrever o meu parágrafo corretamente. 
6.  

    
Eu consigo pensar rapidamente sobre a(s) palavra(s) certa a 
utilizar na minha escrita. 

7.      Eu consigo ter muitas ideais para a minha escrita. 
8.      Eu consigo facilmente escrever as minhas ideias. 
9.      Eu consigo utilizar muitas palavras para descrever as minhas 
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ideias.  
10.      Eu consigo ter muitas ideias originais. 
11.      Eu sei como organizar as minhas ideias no texto.  
12.      Eu consigo escrever pelo menos durante 35 minutos.                                                                     
13.      Eu consigo evitar distrações40 enquanto escrevo. 
14.      Eu consigo começar rapidamente a escrever.                                      
15.      Eu consigo controlar a minha frustração41 enquanto escrevo.   
16.  

    
Eu consigo pensar nos objetivos42 da minha escrita antes de 
começar a escrever. 

17.      Eu sei quando e onde usar "truques"43 para me ajudar a escrever.  
18.      Eu consigo continuar a escrever, mesmo quando é difícil. 

                                                      
40 distração - falta de atenção. 
41 frustração -  fracasso; desapontamento; deceção. 
42 objetivos - intenção; meta. 
43 estratégias - plano, técnica, tática. 
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ANEXO D - Escala de Perceção dos Alunos sobre o seu Conhecimento de Escrita 

com Recurso às TIC (E.C.E – TIC). 

O questionário que se segue é sobre quando usas tecnologias, como computadores ou tablets na escola 

para escreveres. Não há respostas certas. Peço que respondas a cada afirmação de acordo com os teus 

sentimentos e comportamentos. 

 

1. Conhecimentos de escrita utilizando o computador ou tablet 
 Os alunos escrevem em maneiras diferentes. Por isso peço-te que leias as frases que se seguem e 
circules o número (1-5) que melhor descreve a tua forma como usas o computador ou tablet na escrita. 
Para te ajudar a preencher observa o exemplo que se segue. 

Exemplo: 

 Discordo 
totalmente 

Discordo Nem 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

Eu nunca penso sobre o que 
vou escrever no computador 
ou tablet. 

① 2 3 4 5 

 

  Discordo 
totalmente 

Discordo Nem 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

1. Eu escrevo os meus textos com 
detalhe quando uso o 
computador ou tablet. 

1 2 3 4 5 

2. Eu planifico pouco antes de 
começar a escrever no 
computador ou tablet. 

1 2 3 4 5 

3. A minha escrita é organizada e 
compreensível quando uso o 
computador ou tablet. 

1 2 3 4 5 

4. Eu estou atento ao que me foi 
pedido para fazer quando 
escrevo no computador ou o 
tablet. 

1 2 3 4 5 

5.  A minha escrita no computador 
ou tablet expressa a forma como 
penso. 

1 2 3 4 5 

6. Eu começo por criar um 
rascunho detalhado no 
computador ou tablet. 

1 2 3 4 5 
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  Discordo 
totalmente 

Discordo Nem 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

7. Eu uso muitos exemplos e explico 
o significado de algumas 
palavras, no computador ou 
tablet, para tornar a minha 
escrita clara. 

1 2 3 4 5 

8. Eu penso sempre sobre o que 
tenho de fazer quando escrevo 
no computador ou tablet. 

1 2 3 4 5 

9. Eu encontro facilmente boas 
palavras no computador ou 
tablet expressar as minhas 
ideias. 

1 2 3 4 5 

10. Eu faço um plano antes de 
escrever no computador ou 
tablet e sigo-o. 

1 2 3 4 5 

11. Eu escrevo muitas das minhas 
ideias no texto escrito no 
computador ou tablet. 

1 2 3 4 5 

12. Enquanto escrevo, no 
computador ou tablet, eu penso 
claramente sobre o assunto ou 
tema do meu texto. 

1 2 3 4 5 

13. Eu sei imediatamente o que 
quero dizer quando escrevo um 
texto no computador ou tablet. 

1 2 3 4 5 

14. Enquanto escrevo, no 
computador ou tablet, eu 
rentabilizo o meu tempo. 

1 2 3 4 5 

15. Enquanto escrevo, no 
computador ou tablet, eu penso 
sobre quem vai ler o meu texto. 

1 2 3 4 5 

16. Eu tenho prazer me escrever 
textos no computador ou tablet. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO E - Escala de Perceção dos Alunos sobre as suas Atitudes de Escrita com 

Recurso às TIC (E.A.E - TIC). 

O questionário que se segue é sobre quando usas tecnologias, como computadores ou 

tablets na escola para escreveres. Não há respostas certas. Peço que respondas a cada 

afirmação de acordo com os teus sentimentos e comportamentos. 

 

1. Conhecimentos de escrita utilizando o computador ou tablet 
 Os alunos escrevem em maneiras diferentes. Por isso peço-te que leias as frases 
que se seguem e circules o número (1-5) que melhor descreve a tua forma como usas o 
computador ou tablet na escrita. Para te ajudar a preencher observa o exemplo que se 
segue. 

Exemplo: 

 Discordo 
totalmente 

Discordo Nem 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

Eu nunca penso sobre o que 
vou escrever no computador 
ou tablet. 

① 2 3 4 5 

 

  Discordo 
totalmente 

Discordo Nem 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

1. Eu gosto de escrever utilizando o 
computador ou tablet. 

1 2 3 4 5 

2. Escrever textos no computador 
ou tablet é divertido. 

1 2 3 4 5 

3. Eu sinto-me infeliz quando 
escrevo textos no computador ou 
tablet porque não consigo ter bons 
resultados. 

1 2 3 4 5 

4. Eu gosto de escrever textos na 
escola utilizando o computador ou 
tablet. 

1 2 3 4 5 

5. Eu gosto de escrever textos em 
casa utilizando o computador ou 
tablet. 

1 2 3 4 5 

6. Escrever textos no 
computador ou tablet é uma boa 
forma de passar o tempo. 
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ANEXO F - Escala de Perceção dos Alunos sobre a sua Autoeficácia na Escrita 

com Recurso às TIC (E.P.A.E - TIC). 

Confiança na Escrita utilizando o computador ou tablet 
 A forma como te sentes confiante a fazer uma tarefa depende do tipo de 
tarefa que vais realizar. Em relação à escrita utilizando o computador ou tablet, 
identifica como te sentes: Nunca confiante; Poucas vezes confiante; Metade das vezes 
confiante; A maior parte das vezes confiante e Sempre confiante. Para isso deves colorir 
o número que quadrados de acordo com a forma como te sentem. Observa as imagens 
que se seguem e o exemplo. 
  

    

    

 

Nunca confiante 
 
Poucas vezes confiante 

  

    
 

Metade das vezes confiante 
  

    
 

A maior parte das vezes confiante 
  

    
 

Sempre confiante 

 

Exemplo: Agora vê como a Maria coloriu os quadrados. Ela sente-se metade das vezes 
confiante para escrever poemas, por isso coloriu dois quadrados como vês abaixo: 
 

    

Eu consigo escrever poemas no computador ou tablet. 

Agora é a tua vez! Não te esqueças de ser sincero. Pinta os quadrados atendendo a 
como te confiante em relação às afirmações que se seguem: 
 

1.      Eu consigo escrever sem erros no computador ou tablet. 

2.      Eu consigo escrever frases completas no computador ou tablet. 

3.      Eu consigo usar corretamente a pontuação no computador ou tablet. 

4.  
    

Eu consigo escrever frases com uma gramática correta no computador 
ou tablet. 

5.  
    

Eu consigo começar a escrever o meu parágrafo corretamente no 
computador ou tablet. 

6.  
    

Eu consigo pensar rapidamente sobre a(s) palavras(s) certa(s) a utilizar 
na minha escrita no computador ou tablet. 

7.  
    

Eu consigo ter muitas ideias para a minha escrita no computador ou 
tablet. 

8.  
    

Eu consigo facilmente escrever as minhas ideias no computador ou 
tablet. 
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9.  
    

Eu consigo utilizar muitas palavras para descrever as minhas ideias no 
computador ou tablet. 

10.      Eu consigo ter muitas ideias originais no computador ou tablet. 

11.  
    

Eu sei como organizar as minhas ideias no texto escrito com o 
computador ou tablet. 

12.  
    

Eu consigo escrever pelo menos durante 35 minutos no computador ou 
tablet. 

13.      Eu consigo evitar distrações enquanto escrevo no computador ou tablet. 

14.      Eu consigo começar rapidamente a escrever no computador ou tablet. 

15.  
    

Eu consigo controlar a minha frustração enquanto escrevo no 
computador ou tablet. 

16.  
    

Eu consigo pensar nos objetivos da minha escrita antes de começar a 
escrever no computador ou tablet. 

17.  
    

Eu sei quando e onde usar “truques” para me ajudar a escrever no 
computador ou tablet. 

18.  
    

Eu consigo continuar a escrever no computador ou tablet mesmo 
quando é difícil. 
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ANEXO G - Entrevista aos professores sobre as práticas em sala de aula 

relativamente à escrita e ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC). 

DIMENSÕES DESCRIÇÃO ITENS 

PE
R

CE
Ç

Ã
O

 S
O

B
R

E 

IN
TE

R
ES

SE
, 

M
O

TI
V

A
Ç

Ã
O

 e
 

D
ES

EM
PE

N
H

O
 N

A
 

ES
CR

IT
A

 

Gostarem de escrever textos (alunos); 

Frequência e tipologia de textos preferenciais (alunos); 

Desempenho médio na escrita de textos (alunos); 

Desempenho na escrita de textos de opinião (alunos) 

Gostar de escrever textos (professores); 

Sentir motivação para escrever textos (professor); 

Competências e conhecimentos de escrita (professor) 

1, 2, 3, 8, 

9 e 10 

PR
Á

TI
C

A
S 

D
E 

ES
CR

IT
A

 D
O

 

PR
O

FE
SS

O
R

 E
M

 

SA
LA

 D
E 

A
U

LA
 E

 

EM
 C

A
SA

 

Duração das atividades de escrita de textos (sala de aula); 

Frequência de atividades de escrita de textos (casa); 

Estratégias utilizadas para promover ensino-aprendizagem (sala 

de aula); 

Estratégias utilizadas junto de alunos com problemas na escrita 

(sala de aula) 

4, 5, 6, 7, 

11, 12 e 

13. 

PE
R

CE
Ç

Ã
O

 S
O

B
R

E 
IN

TE
R

ES
SE

 E
 

M
O

TI
V

A
Ç

Ã
O

 P
A

R
A

 A
 

U
TI

LI
ZA

Ç
Ã

O
 D

A
S 

TI
C

 

Perceção do benefício/ prejuízo da utilização das TIC na 

aprendizagem e na escrita (professor); 

Competências e conhecimentos TIC para a utilização em sala de 

aula (professor); 

Gostar de utilizar recursos TIC na sala de aula (professores); 

Sentir motivação para utilizar as TIC na sala de aula 

(professores); 

Gostar de utilizar recursos TIC na sala de aula (alunos); 

Gostar de utilizar recursos TIC em casa (alunos); 

Competências e conhecimentos de utilização das TIC (alunos) 

16, 17, 

18, 19, 

20, 21, 

22, 29, 

30, 33 e 

34. 
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DIMENSÕES DESCRIÇÃO ITENS 
PR

Á
TI

C
A

S 
D

E 
U

TI
LI

ZA
Ç

Ã
O

 D
A

S 
TI

C
 E

M
 

SA
LA

 D
E 

A
U

LA
 E

 E
M

 C
A

SA
 

Frequência de utilização das TIC na sala de aula (professores); 

Recursos TIC utilizados na sala de aula (professor); 

Tipo e duração de atividades de utilização das TIC na sala de 

aula, incluindo de escrita (professores); 

Duração das atividades de utilização das TIC para a escrita na 

sala de aula (professor); 

Frequência de utilização das TIC em casa (alunos); 

Duração da utilização das TIC em casa (alunos); 

Estratégias utilizadas para promover ensino-aprendizagem, com 

recurso às TIC (sala de aula); 

Estratégias utilizadas com recurso às TIC junto de alunos com 

problemas na escrita (sala de aula); 

23, 24, 

25, 26, 

27, 28, 

31, 32, 

35, 36 e 

37. 

N
EC

ES
SI

D
A

D
E 

D
E 

FO
RM

A
Ç

Ã
O

 

Necessidade de formação para adquirir estratégia de intervenção 

(com ou sem TIC) para alunos com problemas na escrita; 

14,15,38 

e 39 

 

 

 

Inquérito por questionário “Práticas de escrita em sala de aula de professores 

do 1.º CEB”.Traduzido e adaptado de Cutler and Graham (2008)44 por Araújo, Martins 

& Osório (não publicado). 

Parte I: Por favor complete as seguintes questões  

1. Indique o seu género:        □ Masculino    □ Feminino 

2. Indique o maior grau de habilitação que possui: 

□ Bacharelato     □ Licenciatura       □ Pós-graduação          □ Mestrado         □ Doutoramento     

                                                      
44 Cutler, L., & Graham, S. (2008). Primary Grade Writing Instruction: A National Survey. 

Journal of Educational Psychology, 100(4), 907-919.  
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3. Como avalia a qualidade da preparação que recebeu para a docência durante a sua formação 
profissional? 

□ Excecional    □ Muito Boa     □ Adequada              □ Pobre        □ Inadequada 

4. Quantos anos de serviço tem enquanto professor, até 31 de agosto de 2013?   ___________ 

5. Que ano(s) de escolaridade leciona atualmente? ____________ 

6. Quantos alunos tem a turma que leciona? ____________                               

7. Quantas crianças na turma que leciona têm escalão A? ____ E escalão B?  _______  □ Não 
sei. 

8. Indique quantos dos pais ou mães dos seus alunos não possuem nacionalidade Portuguesa e 
normalmente não falam em Português em casa com os seus filhos? Se aplicável, quais as suas 
nacionalidades? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

9. Quantas crianças na sua sala recebem o apoio das equipas de Educação Especial?  
____________ 

10. Indique o número de alunos da sua turma que se encontra acima, na média ou abaixo do 
nível de desempenho na escrita esperado para o nível de escolaridade (1.º , 2.º 3.º ou 4.º 
ano). Atenção: escreva 0 se não tem alunos em alguma das alíneas a), b) ou c). A combinação 
das suas respostas deve totalizar o número de alunos da sua turma. 

a) ______ alunos cujo desempenho na escrita se encontra acima do nível de escrita 
esperado para o nível de escolaridade. 

b) ______ alunos cujo desempenho na escrita se encontra no nível de escrita esperado para 
nível de escolaridade. 

c) ______ alunos cujo desempenho na escrita se encontra abaixo do nível de escrita 
esperado para o nível de escolaridade. 

11. Indique o número de alunos que se encontra acima, na média ou abaixo da média de 
desempenho dos alunos da sua turma na escrita. Atenção: escreva 0 se não tem alunos em 
alguma das alíneas a), b) ou c). A combinação de suas respostas deve totalizar o número de 
alunos da sua turma.  

a) ______ alunos cujo desempenho na escrita se encontram acima da média desempenho da 
sua turma.  

b) ______ alunos cujo desempenho na escrita se encontra no nível da média desempenho da 
sua turma. 

c) ______ alunos cujo desempenho na escrita se encontra abaixo da média desempenho da 
sua turma. 
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12. Verifique qual das seguintes alternativas melhor descreve a sua abordagem ao ensino da 
escrita: 

□ A minha abordagem combina as competências básicas de escrita (ex., caligrafia, 
ortografia) com o ensino do processo de escrita (ex., planificação, elaboração, edição e revisão, 
publicação). 

□A minha abordagem está centrada no processo de escrita (ex., planificação, elaboração, 
edição e revisão, publicação). 

□ A minha abordagem está centrada nas competências básicas de escrita (ex., caligrafia, 
ortografia). 

□Outras (descreva brevemente):  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Parte II: Por favor assinale com uma cruz (x) a resposta apropriada.  

 

 Discordo 
totalmente 

 

Discordo 

 

Nem 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo 

 

Concordo 
totalmente 

 

 1 2 3 4 5 

1. Eu aprecio os momentos de ensino- 

-aprendizagem da escrita.   

1 2 3 4 5 

2. Eu faço uma gestão eficaz da turma 
durante os momentos de ensino- 

-aprendizagem da escrita. 

1 2 3 4 5 

3. Eu gosto de escrever.                                     1 2 3 4 5 

4. Eu sou eficiente durante os 
momentos de ensino-aprendizagem da 
escrita.       

1 2 3 4 5 

 

Parte III: Por favor complete cada uma das questões que se seguem. 

1.Em média, durante quantos minutos por semana os alunos da sua turma escrevem de forma 
independente? (Não deve incluir o ensino direto pelo professor. Inclua apenas o tempo 
gasto com o planeamento, elaboração, revisão e edição de texto). __________minutos.  
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2. Em média, durante uma semana, quantos minutos utiliza para ensinar cada uma dos 
seguintes competências? 

Ortografia:                  minutos.       Caligrafia:  __________ minutos.                                                      

Gramática e uso:                           minutos. Estratégias de planificação:                      
minutos. 

Estratégias de revisão: __________minutos.       

 

3.1. Durante os momentos de ensino-aprendizagem da escrita, que percentagem de tempo é 
dedicada ao ensino em grupo turma? 

______% (Indique uma percentagem de 0% a 100%) 

3.2. Durante os momentos de ensino-aprendizagem da escrita, que percentagem de tempo é 
dedicada ao ensino em pequeno grupo ou em atividades de aprendizagem cooperativa? 

  ______% (Indique uma percentagem de 0% a 100%) 

3.3. Durante os momentos de ensino-aprendizagem da escrita, que percentagem de tempo é 
dedicada ao ensino individualizado? 

  ______% (Indique uma percentagem de 0% a 100%) 

4. Nos momentos de ensino-aprendizagem da escrita (em geral) ou associada a alguma 
competência específica de escrita (ex., caligrafia, ortografia ou qualquer outro aspeto do 
processo de composição), utiliza mais recursos para além do manual escolar? Assinale com uma 
cruz (x). 

□ Sim  □ Não  

 

4.1.Se sim, identifique que recurso (s)?                                                                                                     

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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5. Indique, colocando uma cruz (x), quais das seguintes atividades de escrita foram realizadas 
pelos seus alunos durante este ano letivo. 

□  Histórias                □  Narrativas pessoais □   Notícias     

□   Listas de palavras         □  Livros de reportagens         □   Livros                      

□   Descrições □  Textos informativos         □   Escrita sumativa      

□   Poemas  □  Banda desenhada □  Biografias 

□   Peças de teatro     □  Convites □  Fichas de trabalho     

□   Escrever cartas/emails 
para outras pessoas.      

□  Desenvolver um texto a 
partir de uma imagem. 

□   Textos persuasivos 
/argumentativos       

□   Autobiografias                                                □  Resposta de compreensão 
leitora. 

□   Relatos 

□  Cópia de texto     □  Entrevistas □   Escrita instrucional 

□  Livro do alfabeto            

□  Outros tipos de escrita (especifique): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Parte IV: Por favor assinale com uma cruz (x) a opção mais adequada às questões que se 
seguem. 

1. Com que frequência fala com os seus alunos sobre a escrita deles? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Com que frequência os alunos falam entre eles sobre a sua escrita? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Quantas vezes os alunos escolhem os temas de escrita? 

□ □ □ □ □ □ □ 
0 1 2 3 4 5 6 

Nunca     Metade 
das vezes 

  Sempre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Com que frequência realiza atividades de planificação para a escrita com os alunos? 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Com que frequência os alunos revêm os textos por eles escritos? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Com que frequência os alunos partilham a sua escrita com os pares? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Com que frequência os alunos publicam os textos produzidos (publicar significa imprimir 
ou escrever para partilha com os outros)? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Com que frequência os alunos ajudam os colegas a escrever? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Quantas vezes os alunos são autorizados a escrever ao seu ritmo? 

□ □ □ □ □ □ □ 

0 1 2 3 4 5 6 

Nunca     Metade 
das vezes 

  Sempre 
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10. Com que frequência partilha a sua escrita com os seus alunos? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 Com que frequência ensina competências de construção e estruturação frásica (ex., 
unidades constituintes das frases, tipos de frases, complementos)? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Com que frequência trabalha com os alunos formas de organizar o texto ou como os 

textos são organizados? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Com que frequência trabalha com os alunos estratégias de planeamento? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14. Com que frequência trabalha com os alunos estratégias de revisão? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Com que frequência trabalha com os alunos competências caligráficas? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Com que frequência trabalha com os alunos competências ortográficas? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Com que frequência trabalha com os alunos competências gramaticais? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



Anexos 
 

541 
  

18. Com que frequência trabalha com os alunos regras de pontuação? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Com que frequência trabalha com os alunos competências relativas ao uso de letras 
maiúsculas e minúsculas? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Com que frequência fornece breves momentos (miniaulas) sobre competências de escrita 

ou processos que os alunos precisam saber num determinado momento (ex., competências 

ortográficas, de composição de textos, vocabulário, conceitos, estratégias, ou outras coisas)? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. Com que frequência modela (modelar implica exemplificar, explicar e demonstrar) o gozo 
ou o prazer na sua escrita, para os alunos? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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22. Com que frequência revê competências ou estratégias anteriormente ensinadas escrita? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. Com que frequência solícita aos alunos trabalhos de escrita para casa? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.Quantas vezes os momentos de escrita com os alunos são orientados por vários objetivos 

de ensino? 

□ □ □ □ □ □ □ 
0 1 2 3 4 5 6 

Nunca     Metade 
das vezes 

  Sempre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. Com que frequência usa um "estímulo" de escrita (ex., uma história de arranque, imagem, 
objeto físico, etc.) para os alunos iniciarem o processo de escrita? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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26. Quantas vezes os alunos usam um gráfico organizador (ex., uma história em mapa) para 
escrever?  

□ □ □ □ □ □ □ 
0 1 2 3 4 5 6 

Nunca     Metade 
das vezes 

  Sempre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27. Com que frequência monitoriza a evolução do processo de escrita dos alunos, de modo a 
tomar decisões sobre a eficácia do ensino da escrita? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28. Com que frequência incentiva os alunos a monitorizarem o seu progresso na escrita? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29. Com que frequência os alunos avaliam a sua escrita com base num conjunto de itens 

fornecido (ex., definição do propósito do texto, o que deve conter no texto, etc.)? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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30. Com que frequência os alunos usam o portfólio de escrita (ex., adicionam material ao 
portfólio, vêm o que já existe lá, etc.)? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31. Com que frequência pede aos alunos para escrever em casa, com a ajuda dos pais? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

32. Com que frequência pede aos pais para ouvirem algum texto escrito pelo seu filho na 

escola? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

32. Com que frequência comunica aos pais os progressos na escrita do seu filho? 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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33. Com que frequência permite que o(s) alunos(s) ditem a sua composição aos colegas? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

34. Com que frequência permite que um ou mais alunos utilizem computadores durante o 
processo de escrita? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

35. Com que frequência permite que um ou mais alunos utilizem tablets durante o processo de 
escrita? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

36. Com que frequência os alunos utilizam a leitura como suporte da sua escrita (ex., 

escrevem sobre alguma coisa que tinham lido). 

 □ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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37. Com que frequência os alunos usam a leitura para apoiar a escrita (ex., ler para receberem 
informações e utilizarem na escrita)? 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

38. Com que frequência os alunos usam a escrita em outros contextos (ex., Estudo do Meio, 
Matemática)?  

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Nunca Muitas 
vezes 

por ano 

Mensalmente Muitas 
vezes 
por 
mês 

Semanalmente Muitas 
vezes 
por 

semana 

Diariamente Muitas 
vezes 

por dia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

39. As Metas Curriculares para o 4.º ano e o Programa Nacional do 1.º Ciclo influenciam a 
forma como organiza o processo de ensino-aprendizagem da escrita? 

□ Sim        □ Não 

40. Se sim, por favor explique como:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

41. Existe mais alguma informação que não tenha sido abordada relativamente ao processo de 
ensino-aprendizagem da escrita e que gostaria de partilhar connosco? Se tiver alguma 
informação sobre o ensino da escrita que gostasse de partilhar connosco, por favor utilize o 
espaço que se segue.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Muito Obrigada! 
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ANEXO H - Inquérito por questionário para a validade social da intervenção SRSD  

Pensa que os seus alunos gostaram de aprender as estratégias PATO+Estrutura ?   

Sim      Não 

Pensa que os seus alunos perceber melhor o que têm de fazer quando escrevem um texto? 
Sim     Não 

Sente que os seus alunos estão mais motivados (depois de aprenderem o PATO + Estrutura)  
para escrever?  Sim      Não 

Como considera que os seus alunos escreviam textos de opinião, antes de aprenderem o PATO+ 
Estrutura? 

    Insuficiente      Não Satisfaz       Satisfaz Bastante          

Agora, como considera que os seus alunos escrevem textos de opinião?      

    Insuficiente      Não Satisfaz       Satisfaz Bastante          

Qual/Quais a(s) estratégia(s) que pensa que os seus alunos mais gostaram? 

 PATO                                Estrutura              PATO+Estrutura           

O que mais gostou, como professor, nestas estratégias? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

O que menos gostou, como professor, nestas estratégias? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Vais continuar a sugerir que os seus alunos utilizem estas estratégias? 

Sim      Não                                                                                                                                                 

Obrigada!!   
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ANEXO I - Inquérito por questionário para a validade social da intervenção SRSD por 

alunos. 

Gostas de escrever textos?  
⊡Sim ⊡Não 

Gostas de escrever textos no computador, tablet ou telemóvel?  
⊡Sim ⊡Não  

Gostaste de aprender as estratégias PATO+Estrutura ? 
⊡Sim ⊡Não  

Pensas que aprendeste a escrever melhores textos de opinião?  
⊡Sim ⊡Não 
 
Pensas que aprender como as tecnologias te podem ajudar a escrever melhores textos de 
opinião? ⊡Sim ⊡Não  

Pensas que ficaste a perceber melhor o que tens de fazer quando escreves um texto?  
⊡Sim ⊡Não  

Pensas que é mais fácil ter ideias sobre o que vais escreves um texto?  
⊡Sim ⊡Não 

Sentes-te, agora (depois de aprenderes PATO + Estrutura), mais motivado para escrever?  
⊡Sim ⊡Não  

Aprendeste como se escreve um bom texto de opinião e quais as partes que tem?  
⊡Sim ⊡Não  

Como consideras que escrevias textos de opinião, antes de aprenderes o PATO+ Estrutura? 
⊡Insuficiente ⊡Não Satisfaz ⊡ Satisfaz ⊡Satisfaz Bastante ⊡ Excelente  

Agora, como pensas que escreves textos de opinião? 
 ⊡Insuficiente ⊡Não Satisfaz ⊡ Satisfaz ⊡Satisfaz Bastante ⊡ Excelente  
 
Qual a(s) estratégia(s) que mais gostaste?  
⊡ PATO ⊡Estrutura ⊡PATO+Estrutura  
 
O que mais gostaste nas estratégias que aprendeste? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

O que menos gostaste nas estratégias que aprendeste? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Vais continuar a utilizar estas estratégias?  
⊡Sim ⊡Não  

 

Preenche a tabela seguinte circulando a opção que pensas ser a mais adequada para ti  

 

Obrigada!! ;) 
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ANEXO J - Inquérito por questionário para a validade social da intervenção 

SRSD+ICT pelo aluno 

Gostas de escrever textos?  
⊡Sim ⊡Não 

Gostas de escrever textos no computador, tablet ou telemóvel?  

⊡Sim ⊡Não  

Gostaste de aprender as estratégias PATO+Estrutura ? 
⊡Sim ⊡Não  

Pensas que aprendeste a escrever melhores textos de opinião?  
⊡Sim ⊡Não 

Gostaste de utilizar as tecnologias para a escrita de textos? 
⊡Sim ⊡Não  

Quais os programas que gostaste mais de utilizar?(assinala com um x)  
o Programas de escrita de texto (Word, Bloco de notas, notepad….)  
o Programas de leitura do texto  
o Corretor ortográfico 
o Programas como os dicionários o Internet  
o As sugestões das palavras que apareciam enquanto escrevias o Escrita a partir de imagens o 
Outros:_____________  
 
Pensas que aprender como as tecnologias te podem ajudar a escrever melhores textos de 
opinião? ⊡Sim ⊡Não  

Pensas que ficaste a perceber melhor o que tens de fazer quando escreves um texto?  
⊡Sim ⊡Não  

Pensas que é mais fácil ter ideias sobre o que vais escreves um texto?  
⊡Sim ⊡Não 

Sentes-te, agora (depois de aprenderes PATO + Estrutura), mais motivado para escrever?  
⊡Sim ⊡Não  

Aprendeste como se escreve um bom texto de opinião e quais as partes que tem?  
⊡Sim ⊡Não  

Como consideras que escrevias textos de opinião, antes de aprenderes o PATO+ Estrutura? 
⊡Insuficiente ⊡Não Satisfaz ⊡ Satisfaz ⊡Satisfaz Bastante ⊡ Excelente  

Agora, como pensas que escreves textos de opinião? 
 ⊡Insuficiente ⊡Não Satisfaz ⊡ Satisfaz ⊡Satisfaz Bastante ⊡ Excelente  
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Qual a(s) estratégia(s) que mais gostaste?  
⊡ PATO ⊡Estrutura ⊡PATO+Estrutura  
 
O que mais gostaste nas estratégias que aprendeste? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

O que menos gostaste nas estratégias que aprendeste? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 Vais continuar a utilizar estas estratégias?  
⊡Sim ⊡Não  

Preenche a tabela seguinte circulando a opção que pensas ser a mais adequada para ti  

 

Obrigada!! ;)
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ANEXO K - Inquérito por questionário para a validade social da intervenção 

SRSD+ICT pelo professor 

Pensa que os seus alunos gostaram de aprender as estratégias PATO+Estrutura ?   

Sim      Não 

Pensa que os seus alunos gostaram de escrever textos no computador, tablet ou telemóvel?  
Sim Não 

Quais os programas que pensa que os seus alunos mais gostaram de utilizar? (assinala com um 
x) 

o Programas de escrita de texto (Word, Bloco de notas, notepad….) 
o Programas de leitura do texto 
o Corretor ortográfico 
o Programas como os dicionários 
o Internet 
o As sugestões das palavras que apareciam enquanto escrevias 
o Escrita a partir de imagens 
o Outros:_____________ 

Porquê?______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Pensa que os seus alunos perceber melhor o que têm de fazer quando escrevem um texto? 
Sim     Não 

Sente que os seus alunos estão mais motivados (depois de aprenderem o PATO + Estrutura)  
para escrever?  Sim      Não 

Como considera que os seus alunos escreviam textos de opinião, antes de aprenderem o PATO+ 
Estrutura? 

    Insuficiente      Não Satisfaz       Satisfaz Bastante          

Agora, como considera que os seus alunos escrevem textos de opinião?      

    Insuficiente      Não Satisfaz       Satisfaz Bastante          

Qual/Quais a(s) estratégia(s) que pensa que os seus alunos mais gostaram? 

 PATO                                Estrutura              PATO+Estrutura           

O que mais gostou, como professor, nestas estratégias? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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O que menos gostou, como professor, nestas estratégias? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Vais continuar a sugerir que os seus alunos utilizem estas estratégias? 

Sim      Não                                                                                                                                                 

Obrigada!!   
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ANEXO L - Instruções para a Produção de Textos de Opinião 

Vais agora escrever um texto de opinião, com o que pensas sobre a seguinte pergunta:  

“Achas que os rapazes e as raparigas devem brincar juntos no recreio? Porquê? 
Justifica.” 

 

Toma atenção às seguintes instruções: 

•  escreve o texto de acordo com o que te é pedido; 

•  deve ter um mínimo de 90 palavras. 

•  faz um rascunho de cada texto, a lápis, na folha própria. 

Depois de escreveres os rascunhos dos teus textos: 

•  revê com cuidado e corrige o que for necessário; 

•  copia cada um dos textos para a folha da prova, em letra bem legível, a caneta ou a 
esferográfica, de tinta azul ou preta; 

•   e te enganares, risca e escreve de novo (não uses corretor); 

 

Não te esqueças: Organiza bem o teu texto! 

Tens 45 minutos para escrever o texto (30 + 15 de tolerância). 

 

Utiliza apenas caneta ou esferográfica de tinta preta indelével. 

A resposta deve ser apresentada de forma clara e legível. Se a resposta for ilegível, é 

classificada com zero pontos. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. Sempre que precisares de alterar ou de anular a 

resposta, risca, de forma clara, o que pretendes que fique sem efeito. 
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ANEXO M - Output da Análise Fatorial da Escala sobre o Conhecimento da Escrita (E.C.E) 

Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais 
Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado 
Somas de rotação de carregamentos ao 

quadrado 

Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa 
1 4,376 29,171 29,171 4,376 29,171 29,171 2,657 17,712 17,712 
2 1,406 9,375 38,547 1,406 9,375 38,547 2,496 16,641 34,353 
3 1,261 8,406 46,952 1,261 8,406 46,952 1,890 12,600 46,952 
4 ,998 6,651 53,603       
5 ,869 5,793 59,396       
6 ,843 5,619 65,015       
7 ,815 5,434 70,449       
8 ,714 4,763 75,212       
9 ,687 4,577 79,789       
10 ,678 4,520 84,309       
11 ,571 3,806 88,115       
12 ,561 3,738 91,852       
13 ,439 2,925 94,778       
14 ,413 2,754 97,532       
15 ,370 2,468 100,000       
Método de Extração: Análise de Componente Principal. 
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ANEXO N - Output da Análise Fatorial da Escala sobre o Conhecimento da Escrita (E.C.E), sem o Item 14. 

Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais 
Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado 
Somas de rotação de carregamentos ao 

quadrado 

Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa 
1 4,134 29,528 29,528 4,134 29,528 29,528 3,027 21,621 21,621 
2 1,356 9,689 39,217 1,356 9,689 39,217 2,463 17,595 39,217 
3 1,251 8,938 48,155       
4 ,994 7,102 55,257       
5 ,876 6,257 61,514       
6 ,836 5,974 67,488       
7 ,752 5,373 72,861       
8 ,695 4,962 77,824       
9 ,660 4,718 82,541       
10 ,630 4,502 87,043       
11 ,564 4,027 91,070       
12 ,453 3,233 94,304       
13 ,421 3,011 97,314       
14 ,376 2,686 100,000       
Método de Extração: Análise de Componente Principal. 
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ANEXO O – Output da Análise Fatorial da Escala sobre Perceções da Autoeficácia na Escrita (E.P.A.E), sem o Item 6. 

Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais 

Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado Somas de rotação de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 6,618 41,365 41,365 6,618 41,365 41,365 3,428 21,423 21,423 

2 1,171 7,318 48,683 1,171 7,318 48,683 2,690 16,809 38,232 

3 1,011 6,316 54,999 1,011 6,316 54,999 2,683 16,766 54,999 

4 ,780 4,875 59,874       
5 ,777 4,857 64,731       
6 ,715 4,470 69,200       
7 ,624 3,898 73,098       
8 ,573 3,582 76,680       
9 ,566 3,539 80,219       
10 ,525 3,279 83,497       
11 ,516 3,227 86,724       
12 ,495 3,095 89,819       
13 ,479 2,992 92,811       
14 ,450 2,813 95,624       
15 ,395 2,467 98,091       
16 ,305 1,909 100,000       

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 
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ANEXO P – Output da Análise Fatorial da Escala sobre o Conhecimento da Escrita Utilizando as Tecnologias (E.C.E – TIC) sem o 

Item 2. 

Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais 

Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado Somas de rotação de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 6,618 41,365 41,365 6,618 41,365 41,365 3,428 21,423 21,423 

2 1,171 7,318 48,683 1,171 7,318 48,683 2,690 16,809 38,232 

3 1,011 6,316 54,999 1,011 6,316 54,999 2,683 16,766 54,999 

4 ,780 4,875 59,874       
5 ,777 4,857 64,731       
6 ,715 4,470 69,200       
7 ,624 3,898 73,098       
8 ,573 3,582 76,680       
9 ,566 3,539 80,219       
10 ,525 3,279 83,497       
11 ,516 3,227 86,724       
12 ,495 3,095 89,819       
13 ,479 2,992 92,811       
14 ,450 2,813 95,624       
15 ,395 2,467 98,091       
16 ,305 1,909 100,000       

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 
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ANEXO Q – Output da Análise Fatorial da escala sobre as Atitudes face à Escrita (E.A.E - TIC) sem o item 4. 

Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 3,852 64,203 64,203 3,852 64,203 64,203 

2 ,607 10,113 74,316    
3 ,593 9,879 84,195    
4 ,447 7,453 91,648    
5 ,299 4,984 96,632    
6 ,202 3,368 100,000    

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 



Anexos 
 

566 
 



Anexos 
 

567 
  

ANEXO R – Output da Análise Fatorial da Escala sobre as Perceções da Autoeficácia na Escrita (E.P.A.E - TIC) sem os itens 1 e 10. 

Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos ao quadrado Somas de rotação de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 7,415 46,344 46,344 7,415 46,344 46,344 5,179 32,370 32,370 

2 1,130 7,061 53,405 1,130 7,061 53,405 3,365 21,034 53,405 

3 ,865 5,404 58,808       
4 ,789 4,932 63,740       
5 ,723 4,516 68,256       
6 ,678 4,237 72,493       
7 ,662 4,136 76,628       
8 ,587 3,669 80,297       
9 ,543 3,393 83,690       
10 ,466 2,915 86,605       
11 ,437 2,733 89,338       
12 ,396 2,477 91,815       
13 ,384 2,403 94,218       
14 ,320 1,999 96,217       
15 ,315 1,968 98,185       
16 ,290 1,815 100,000       

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 
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