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Resumo 
 

Redigir textos é uma das estratégias escolares adaptadas de forma a possibilitar aos alunos a 

aprendizagem da escrita pelo que, nesta investigação se procurou averiguar qual o papel da reescrita 

na melhoria da escrita. 

Deste modo, a reescrita é, ao longo deste estudo de caso (turma do 4º ano de escolaridade), 

assumida enquanto um processo de auto e hetero correcção (esta final com códigos de correcção) no 

processo de escrita elementar, analisando os dois processos individualmente. Assim sendo, importa 

colocarem-se as seguintes questões: Será que o acto de passar a limpo uma composição, ajuda a que o 

aluno tenha consciência dos seus erros e os corrija? Será que o código de correcção das composições 

ajuda os alunos a melhorar a escrita? 

Concluiu-se que, efectivamente, os dois processos contribuem para melhorar a escrita, sendo 

que o código de correcção é a metodologia que permite obter resultados mais significativos e 

benéficos para o aluno. Contudo, ambos os processos acabam por se focar mais no tipo e número de 

erros e menos na qualidade do próprio texto, como a criatividade, estrutura, organização e coerência 

do texto e das frases, aspecto que deveria ser considerado em futuras investigações. 

 

Palavras-chave: Escrita elementar, Reescrita, Composição e Correcção 

 

Introdução 
 

Esta investigação corresponde a um estudo de caso de uma turma do 4º ano de 

escolaridade, com vinte (20) alunos que pretende averiguar se o processo de reescrita permite 

melhorar a escrita elementar, pelo que se colocam as seguintes questões de investigação: Será 

que o acto de passar a limpo uma composição, ajuda a que o aluno tenha consciência dos seus 

erros e os corrija? Será que o código de correcção das composições ajuda os alunos a 

melhorar a escrita?  
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Em suma, procura-se identificar o papel do processo de reescrita na melhoria da 

composição escrita; verificar de que forma é que os alunos se adaptam ao código de 

correcção; constatar se os alunos corrigem erros que não estejam assinalados e analisar se os 

processos de auto e hetero correcção, influenciam a aprendizagem da escrita.  

Ao longo desta investigação, surgiu a necessidade de se clarificarem certos conceitos 

que mostram ser relevantes para este estudo, pelo que, nesta introdução procurar-se-á 

explicitar sucintamente alguns desses conceitos, tomando como linhas orientadoras, as 

palavras-chave, identificadas inicialmente. 

 

  A Escrita 
 

Sendo a escrita um dos aspectos da aprendizagem escolar da Língua Portuguesa (no 

nosso caso, concreto) onde se denota um grande insucesso, como Niza (1997, p.24) refere “a 

escola em Portugal continua a revelar níveis preocupantes de insucesso no domínio da 

linguagem escrita”, procura-se perceber a que se deve este insucesso e o que é possível fazer, 

para inverter esta situação.  

A comprovar o interesse por esta temática, estão inúmeros estudos e investigações já 

realizados, nomeadamente, “Aprendizagem da escrita elementar em portugês e suas 

dificuldades: Um estudo longitudinal” de Rebelo e Fonseca (2001) e “A escrita na sala de 

aula: “Uma aprendizagem processual” de Cabral (2001), que podem, depois, centrar-se em 

diferentes aspectos da escrita, na qualidade, na frequência com que se escreve e no valor das 

actividades desenvolvidas (Martins, 1997: 29). 

A escrita – visto que é um processo comunicativo - pode estar ligada a inúmeras 

actividades desde a redacção de textos, elaboração de planos, esquemas e ideias, pelo que, 

normalmente, ao processo de escrita está associado o processo de releitura, reformulação e, 

por vezes, reescrita.  

Para produzir um discurso coerente, os conhecimentos devem ser bem explicitados, 

tornando-se convincentes para o destinatário, onde as exigências de tipo linguístico são 

importantes. Por vezes estes textos podem ser acompanhados por esquemas e diagramas, nos 

quais as exigências formais são igualmente pertinentes (Contente, 1995: 37). Por um lado, 

estes factores contribuem para o sucesso de um texto didáctico, mas por outro, quando os 

objectivos a que o texto é proposto não são satisfatórios e quando a sua compreensão não é 

clara, podem levar ao insucesso do texto. A este propósito Contente (1995: 65) refere que “a 
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materialização de uma representação cognitiva, que se situa na interface dos dois principais 

sub-sistemas do sistema de comunicação: o do emissor e do receptor (aluno)”. 

A aprendizagem da escrita é iniciada na pré-primária, mas prolonga-se pelo ensino 

básico pelo que a escrita elementar corresponde à aprendizagem da escrita feita pelos alunos 

enquanto frequentam o 1º Ciclo. As crianças aprendem a fazer as letras - minúsculas e 

maiúsculas - e a uni-las, formando palavras, o que requer aptidões específicas tais como boas 

capacidades motoras, especialmente da motricidade fina, em que se tem de aprender a segurar 

e a movimentar correctamente o lápis ou caneta.  

Na escrita elementar surgem dificuldades, como a de encontrar a forma exacta da letra 

ou a lentidão do movimento de escrita (Rebelo e Fonseca, 2001: 34).  

Deste modo, Rebelo e Fonseca (2001:35) caracterizam a escrita elementar “pela 

aprendizagem dos mecanismos de escrita, isto é, pela transformação dos sons da linguagem 

(...) em letras (...), pela união das letras entre si, e finalmente, pela escrita rápida, e de 

memória, de palavras sem necessidade de olhar para modelos e copiá-las.”  

 

A Composição 
 

“O processo de composição escrita, descreve-se classicamente em três etapas: 

planificação, transmissão e revisão (Flower & Hayes, 1981). Para a passagem à redacção é 

necessário escolher-se um tema, ou determinar o fim e antecipar o que deve ser comunicado 

ao leitor/professor ou turma a quem o texto é destinado” (Contente, 1995: 47). 

Assim sendo, pode afirmar-se que o aluno, antes de iniciar o seu texto, tem de pensar 

primeiro num tema e, por conseguinte, pensar no que pretende transmitir por escrito, de forma 

a poder existir uma organização, coerência e lógica de ideias (Contente, 1995: 49). Esta 

planificação é essencial, para que daí advenha um discurso de qualidade e deve permanecer 

“memorizada” até à elaboração do texto. Depois de elaborado o plano de escrita, o aluno deve 

proceder à transcrição das suas ideias para palavras, “o que implica operações de escolhas 

lexicais, convenções de escrita, como a ortografia, a sintaxe e a pontuação, as quais estão 

interligadas às capacidades de compreensão” (Contente, 1995: 50). 

A composição proporciona um domínio e uso mais alargado do vocabulário 

permitindo uma maior variedade lexical, exigindo uma maior preocupação com a estrutura 

frásica e organização do texto, bem como, com as regras morfológicas e sintácticas (Rebelo e 

Fonseca, 2001: 34). 
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 A Reescrita 
 

A reescrita corresponde ao processo através do qual os alunos revêem o que escrevem, 

podendo alterar e corrigir o que desejarem, ou seja, “a parte da revisão, supõe uma 

avaliação, dependente de uma releitura e de uma comparação entre o texto produzido e o 

texto projectado, e a realização das correcções necessárias. Ligada à fase de revisão, 

teremos também presente uma actividade de reescrita que não é uma simples etapa do 

processo global de composição, mas uma retranscrição modificada de um texto produzido” 

(Contente, 1995: 79). 

Assim, o conceito de reescrita utilizado na presente investigação, tem duas vertentes 

diferentes que visam aumentar a autonomia do aluno: uma individual onde o aluno irá 

transcrever sem apoio o texto anteriormente escrito (auto-correcção) e uma outra vertente 

bastante direccionada para a correcção onde, com o apoio dum código de correcção o aluno 

fará as alterações necessárias (hetero-correcção).  

   

A Correcção 
 

Relacionada com a problemática da correcção está a questão das marcas e sinais que os 

professores utilizam para assinalar os diferentes tipos de erro de escrita. Vilas Boas (2003: 28) 

propõe um modelo de correcção com diversas marcas/símbolos para os variados erros 

cometidos (ortográficos, construção frásica, frases incompletas e erros de pontuação), que têm 

a função de contribuir para o aperfeiçoamento da escrita e podem constituir uma estratégia 

para promover a motivação dos alunos se estiverem envolvidos na criação desses códigos.  

Existem, ainda, inúmeros aspectos que, segundo Cassany (2002: 32), se podem 

corrigir, salientando que o professor deve ter em atenção a selecção e progressão da 

informação; a estrutura do texto, as fórmulas estilísticas próprias da comunicação, a 

tipografia, o estilo de escrita e a variedade lexical. Contudo, como o autor também faz notar, 

existem outras características dos textos que não podem ser corrigidas, tais como a caligrafia, 

as ideias, o estilo de escrita e grau de interesse. 

Mas, de facto, o que se verifica actualmente nas escolas, é um sistema de correcção em 

que o professor assinala os erros e atribui uma classificação, o que não será uma boa 
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estratégia para motivar os alunos para a escrita visto que “ao aluno devia ser facultada a 

possibilidade de analisar os erros assinalados, de os discutir com o professor ou com os 

colegas, de refazer o texto, em parte ou na totalidade, enfim a correcção deve ter objectivos 

precisos, deve ter uma continuidade” (Vilas Boas, 2003: 19-20), implicando, assim, uma 

alteração nas estratégias pedagógicas, nas planificações e nos métodos de trabalho, devendo 

haver um acompanhamento mais atento e contínuo do professor. 

Todavia, importa ainda referir que o professor deve fornecer as instruções das tarefas a 

realizar aos alunos para que estes possam compreender o que devem então fazer, e deve criar 

condições funcionais e temporais para que, na sala de aula, os alunos possam ler e comentar 

as correcções do professor com vista à reescrita.  

Outra medida a ter em atenção neste domínio, é o facto de que o professor deve 

corrigir apenas aquilo que os alunos podem compreender, pois a correcção deve ser aplicada 

em erros concretos e não a todo o tipo de erros, para que esta possa ter interesse e ser frutífera 

(Cassany, 2002: 23). 

Deste modo, alguns autores apontam algumas soluções de entre as quais se poderá 

destacar as oficinas da escrita que, segundo Vilas Boas (2003: 36),“visam trazer algo de novo 

que propicia a participação dos alunos (...) e possibilita a interacção e interajuda, que 

promove um efectivo empenhamento dos alunos na aprendizagem” o que poderá ser, de facto, 

uma eficaz estratégia no combate à desmotivação e desinteresse dos alunos pela escrita, sendo 

este um tipo de ensino completamente diferente do ensino tradicional, havendo assim espaço 

para que o aluno possa escrever com o seu tempo não estando limitado às estratégias de 

outros (Cassany, 2002: 17). 

Segundo alguns autores, uma boa estratégia também poderia ser a correcção em 

grupos, visto que, segundo Monerea (2001: 337), a escrita em grupo, leva à colaboração e 

interacção verbal entre colegas, fazendo com que os membros do grupo assumam diferentes 

papéis de controle e gestão do processo. Além disso, há ainda a particularidade de que, sendo 

mais do que uma pessoa a elaborar e reler os textos, o grupo identificará com maior facilidade 

os possíveis erros dos mesmos e o professor assumirá aqui, um o papel de moderador 

(Contente, 1995: 76). 

 De facto, podemos perceber que o papel do professor varia muito consoante o modelo 

de ensino-aprendizagem que utiliza, tendo sempre um lugar importante na aprendizagem da 

escrita - visto que é ele o detentor da autoridade e das tomadas de decisões (em determinados 

modelos) – tendo, assim, uma extrema importância até quando a sua função é a de 
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colaborador, moderador, animador ou auxiliar dos alunos no processo de escrita, pois embora 

o processo se centre nos alunos, o professor deve estar sempre presente para prestar auxílio. 

 

Metodologia  
 
 
 Esta investigação corresponde a um estudo de caso de uma turma de 4º ano de 

escolaridade, de uma escola de 1º Ciclo situada na margem sul, com vinte (20) alunos, com 

idades compreendidas entre os oito (8) e os onze (11) anos sendo que, onze (11) são do 

género feminino e nove (9) do género masculino.  

Através de uma conversa informal com a professora responsável pela turma, realizou-

se uma recolha de dados sobre a escrita, procurando-se saber como é que a escrita era 

trabalhada, qual a frequência e o género das composições elaboradas na turma, como era feita 

a correcção dessas composições, se costumavam fazer rascunhos, se os alunos tinham por 

hábito ler, quais os alunos que tinham mais dificuldades na escrita e quais os aspectos em que 

a generalidade deles, tinha mais dificuldades.  

Ao longo do trabalho de campo, os investigadores foram registando algumas 

observações - respeitantes às perguntas que os alunos faziam, dúvidas que colocavam, se 

faziam rascunhos, se faziam linhas nas folhas brancas, se recorriam a dicionários ou 

gramáticas -  que foram também tidos em consideração para a elaboração deste trabalho. Os 

restantes dados foram recolhidos através das composições que pedimos aos alunos que 

realizassem durante as três fases. 

O trabalho de campo, propriamente dito, foi realizado em três fases. Na primeira fase, 

foi solicitado aos alunos que elaborassem uma composição escrita de tema livre, que podiam 

realizar na folha que desejassem. Esta tarefa tinha como objectivo verificar se os alunos 

faziam primeiramente um rascunho e se tinham cuidado no modo como apresentavam a 

composição, isto é, se primeiro faziam a composição numa folha e depois a passavam a 

limpo, se tinham cuidado com a apresentação e com a construção da própria composição. 

 Na segunda fase, os alunos reescreveram a composição, duma forma individual, 

sendo-lhes entregue a composição anterior e uma folha com uma linha superior para título, 

com algumas linhas em branco para o texto e com espaço inferior para poderem fazer desenho 

ilustrativo, se assim o desejassem e pedindo-lhes que a passassem a limpo, mas sem 

sugerirem que corrigissem quaisquer erros ou que fizessem alterações. Este momento tinha 

como objectivos, averiguar se o processo de reescrita contribui para melhorar a escrita e a 
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apresentação da composição e verificar se os alunos faziam auto – correcção, ou seja, se o 

simples facto de passarem a composição a limpo, os levava a reformular o seu texto e a 

corrigir os seus erros de escrita.  

 Na terceira fase, os alunos reescreveram a primeira composição corrigida com um 

código de correcção, sendo que esta fase tinha como objectivos: ensinar o código de correcção 

aos alunos; compreender se o uso de código de correcção é um meio para melhorar a escrita; 

observar como é que os alunos se adaptam ao código de correcção; analisar se os alunos 

identificam e corrigem os erros assinalados e verificar se corrigiam erros que não estão 

sinalizados. 

 Foram entregues aos alunos as composições que haviam realizado na primeira fase, 

mas com alguns erros assinalados com os códigos de correcção. Entregou-se a cada aluno 

uma folha com a tabela do código, que foi posteriormente escrito no quadro para melhor se 

poder explicar aos alunos em que é que este código consistia, como o deveriam utilizar e qual 

o objectivo da tarefa. Os investigadores explicaram aos alunos que apenas alguns erros 

vinham assinalados e que eles deviam ser capazes, não só de identificar o erro assinalado e 

corrigi-lo, como também, encontrar e corrigir os restantes erros. Em seguida entregou-se a 

cada aluno, uma folha igual à que tinha sido entregue na fase anterior em conjunto com as 

composições. Nesta fase teve-se o cuidado de observar e tentar perceber de que modo é que os 

alunos reagiam ao código de correcção e como o utilizavam, que dúvidas lhes suscitava e se 

recorriam aos investigadores, professora ou utilizavam outros recursos como gramáticas ou 

dicionários para corrigir os seus erros, visto que nunca tinham utilizado um código de 

correcção. 

O código de correcção que foi utilizado, consiste numa adaptação de outros códigos 

existentes e possui somente quatro categorias, para que fosse mais fácil para os alunos 

adaptarem-se e utilizarem-no e porque se consideraram ser o tipos de erros mais relevantes 

nesta idade e nesta fase de aprendizagem da escrita. 

 

Para melhor ilustrar o que anteriormente se referiu, apresenta-se, seguidamente a 

tabela do código de correcção apresentada aos alunos (Fig. 1) com as respectivas categorias 

de correcção e os seus símbolos: palavra mal escrita/erro ortográfico (consiste nos erros dados 

ao escrever a palavra de natureza gramatical); erro de pontuação (falta ou excesso de: 

vírgulas, pontos, dois pontos, pontos de interrogação, travessões); frase mal construída (má 

estruturação das frases, não concordância entre o sujeito e o predicado, frases sem sentido, 
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frases escritas conforme a oralidade); erro de acentuação/falta de acento/ acento mal colocado 

(respeitante a todos os acentos: graves, agudos, circunflexos e o til). 

 
Fig. 1: Código de correcção utilizado 

 

Análise e discussão de resultados 
 
  

Uma vez que este estudo de caso, pretende averiguar qual o papel do processo de 

rescrita e do código de correcção, na melhoria da escrita de uma turma de 20 alunos do 4º 

ano, procurou-se, não só fazer uma análise quantitativa (onde são contabilizados os número 

de erros), como uma análise qualitativa (onde se focam aspectos mais subjectivos como a 

estrutura dos textos, lógica e organização das frases, num sentido da qualidade do próprio 

texto) e ainda, uma análise exploratória e comparativa, em que se procurava relacionar o tipo 

e número de erros com os dados fornecidos pela professora e com os registos feitos no 

decorrer do trabalho de campo. 

Na tabela abaixo apresentada (tabela 1), soma-se o número de erros obtidos em cada 

categoria e comparam-se os resultados entre cada uma das fases. É importante referir que, 

embora os códigos de correcção tivessem apenas quatro tipos de erros, nesta fase do estudo, 

achou-se pertinente criar mais duas categorias: “verbo mal empregue” para discriminar 

algumas falhas pertencentes à duas categorias: “erros ortográficos” (onde havia verbos mal 

escritos) e “frase mal construída” (onde há verbos mal empregues, visto que não estão 

concordantes com o sujeito da frase, ou seja, a um nível mais gramatical); a outra categoria 

criada foi a “alteração das fases” onde se contabiliza o número de frases alteradas pelos 

alunos – que não implica, necessariamente, que tenham sido alteradas para melhor. 

Categorias 1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase

Frase mal construída 52 44 31 

Verbo mal empregue 20 24 9 
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Erro de pontuação 69 48 42 
Erro de acentuação 64 57 27 

Erro ortográfico 118 75 60 

 Totais 323 248 169 
Alteração das frases  26 56 

 
Tabela 1: N.º total de erros, por categoria, em cada fase 

 

Pela análise da tabela verifica-se que, efectivamente, o número de erros vai 

diminuindo em todas as fases, à excepção do número de verbos mal empregues, que 

aumentou da primeira para a segunda fase, o que nos leva a colocar a hipótese de que, talvez, 

isto se deva, ao facto de os alunos, ao rescreverem a composição, alterarem e reformularem 

frases, acrescentado, por vezes, algumas ideias novas e talvez por isso, cometendo mais erros, 

visto que necessitavam de utilizar mais verbos.  

É de ressaltar também, que, embora nas duas fases os alunos tenham feito alterações 

nas suas composições (acrescentar, retirar ou reformular frases), essas mudanças foram mais 

significativas na 3ª fase deste estudo, ou seja, aquando o uso do código de correcção. Assim, 

este factor pode levar-nos a pensar que a hetero-correcção tem efeitos mais marcantes na 

escrita, uma vez que os alunos têm, à partida, alguns erros assinalados e por conseguinte pode 

tornar-se mais fácil corrigi-los e reformular as frases.  

O erro ortográfico foi o erro mais significativo ao longo das três frases, o que vai de 

encontro ao que a professora da turma tinha referido, ao dizer que a dificuldade na escrita, da 

maioria dos alunos, era a construção frásica. Embora nas composições se tenha verificado que 

os alunos tinham muita dificuldade em construir frases com sentido e lógica e em organizar e 

estruturar um texto, como por exemplo, “os meus colegas são meus amigos e eu gosto de 

brincar com eles à um jogo que eu gosto muito (…)”, “A minha escola é mais ou eu tenho 

duas coisas que gosto muito é de ler e escrever às vezes sou muito molenga (…)”.  

Alguns dos erros (de diferentes categorias) foram dados, porque os alunos, por vezes, 

escrevem conforme falam, ou seja, são influenciados pela oralidade, por exemplo: “quando eu 

tiver para aí 17 anos”, “assentada”; outras vezes escrevem como lhes soa (“puluição”, 

“vesitas”, “encina”); outros erros poderão dever-se ao ambiente em que vivem (expressões 

que ouvem em casa e depois reproduzem), tais como: “quando eu ser grande”. Contudo, há 

ainda alguns erros para os quais não se encontra justificação aparente, nomeadamente, 

“sujerem” e “pluição”. 
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A tabela que se apresentará de seguida (tabela 2) foi criada como uma forma de 

reforçar e de tornar mais evidente, o que foi referido anteriormente, no que respeita à 

diminuição ou aumento do número de erros. 

Deste modo, importa analisar, como varia o número de erros, de cada categoria, ao 

longo das três fases. Verifica-se, assim, que os erros de ortografia e pontuação, foram 

corrigidos mais significantemente na 2ª fase do que na 3ª, o que pode significar que esses são 

o tipo de erros que os alunos identificam mais facilmente sozinhos, até porque a pontuação é 

algo que é alterado, obrigatoriamente, quando se altera uma frase. O erro mais 

significantemente corrigido na 3ª fase foi o erro de acentuação, talvez por ser o erro que 

aquando assinalado, é mais facilmente identificável e corrigível. 

 
Categorias 1ª Fase  2ª Fase 1ª Fase  3ª Fase  

Frase mal construída - 8 - 21 
Verbo mal empregue + 4 - 11 
Erro de pontuação - 21 -27 
Erro de acentuação - 7 - 37 

Erro ortográfico - 43 - 58 
 

Tabela 2: Comparação da alteração do n.º de erros nos dois processos 
 

Dos vinte (20) alunos, sete (7) deles foram apontados pela professora, como sendo os 

alunos com maiores dificuldades e problemas de escrita, o que é justificado pela professora 

como se devendo ao facto de serem repetentes e/ou terem pouco acompanhamento familiar. 

Categorias 
Alunos Fases Frase mal 

construída 
Verbo mal 
empregue 

Erro de 
pontuação 

Erro de 
acentuação 

Erro 
ortográfico 

TOTAL

1ª Fase 3 2 -- 3 2 10 
2ª Fase 2 2 1 3 1 9 A1 
3ª Fase 3 1 -- 3 3 10 
1ª Fase 2 -- 8 1 7 18 
2ª Fase -- -- -- -- -- -- A4 
3ª Fase 2 -- 5 2 1 10 
1ª Fase 7 2 -- -- 2 11 
2ª Fase 8 3 -- -- 4 15 A5 
3ª Fase 7 2 2 -- 3 14 
1ª Fase -- -- 2 -- 2 4 
2ª Fase -- -- 1 -- 2 3 B1 
3ª Fase -- -- -- -- -- -- 
1ª Fase 3 1 6 2 7 18 
2ª Fase 2 1 7 2 2 14 B5 
3ª Fase 2 1 5 1 3 12 

C4 1ª Fase 1 -- 5 2 1 9 
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2ª Fase 1 -- 5 3 1 10 
3ª Fase -- -- -- 5 9 14 
1ª Fase 2 4 1 1 5 13 
2ª Fase 2 1 1 1 4 9 D1 
3ª Fase -- 1 1 -- 4 6 

 
Tabela 3: Alunos referidos pela professora, como tendo mais dificuldades na escrita 

 

É importante constatar que, apesar destes alunos terem sido mencionados pela 

professora como os alunos com maiores dificuldades de escrita, é interessante reparar como 

os resultados dos sete (7) alunos são tão diferentes e variados. Por um lado, temos alunos 

como B1 que chegam ao final da 3ª fase sem qualquer erro de escrita e por outro, temos o 

caso de A1 e A5, onde o primeiro, deu exactamente o mesmo número de erros na 1ª e na 3ª 

fase, dando menos um (1) erro na 2ª fase e o segundo, deu mais erros na 3ª fase do que na 1ª e 

mais um erro na 2ª fase. Há ainda que ter em atenção que, estes dois casos constituem uma 

discrepância nos resultados gerais.  

A1 apresenta uma composição com muito poucas frases, mas que possuem ideias 

muito diferentes, não sabe quando se deve escrever os nomes com letras maiúsculas, escreve 

“quando eu tiver para aí 17 anos” e “quando eu ser grande”. O primeiro erro talvez se 

relacione com o modo como diria aquela ideia oralmente, o segundo, talvez, se prenda com a 

forma como houve alguém dizer. É importante reparar que este é o caso de um aluno que vive 

apenas com a avó, que é analfabeta, pelo que não tem qualquer apoio em casa, no que respeita 

aos trabalhos escolares. 

A5 apresenta um texto onde existe um diálogo, mas demonstra não saber muito bem, 

como o há-de escrever, uma vez que não sabe escrever, o discurso indirecto, nem distingui-lo 

do discurso directo; na 2ª fase aumentou o número de erros de escrita - talvez porque 

procurou alterar frases no texto, mas continuou a não saber construí-las correctamente - dando 

mais erros ortográficos e empregando mais verbos incorrectamente; na 3ª fase conseguiu 

escrever duas frases correctamente no discurso indirecto, sendo que uma delas estava 

assinalada pelo código de correcção. Não obstante, o número de erros de escrita continua a ser 

superior ao número de erros dados na 1ª fase, uma vez que manteve a maioria dos erros da 1ª 

fase, mas deu mais erros de pontuação e mais um erro ortográfico. É importante referir, que a 

composição deste aluno (3ª fase) denotava alguma falta de atenção, uma vez que havia 

palavras que o aluno não acabava de escrever e palavras que escrevia duas vezes seguidas. 
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Os alunos A5 e C4 foram dois dos casos, que apresentaram um maior número de erros 

no final da 3ª fase, uma vez que o maior número de erros na fase final se situava no intervalo 

entre catorze (14) e dezanove (19) erros.  

De seguida, apresenta-se a tabela 4 com a variação do número de erros ao longo das 

três fases e das diferentes categorias, o menor e maior número de erros. 

Categorias 
Alunos Fases Frase mal 

construída 
Verbo mal 
empregue 

Erro de 
pontuação 

Erro de 
acentuação

Erro 
ortográfico 

TOTAL 

1ª Fase 7 2 -- -- 2 11 
2ª Fase 8 3 -- -- 4 15 A5 
3ª Fase 7 2 2 -- 3 14 
1ª Fase -- -- 2 -- 2 4 
2ª Fase -- -- 1 -- 2 3 B1 
3ª Fase -- -- -- -- -- -- 
1ª Fase 1 -- -- 3 2 6 
2ª Fase -- -- 1 -- 2 3 B2 
3ª Fase -- -- -- -- -- -- 
1ª Fase 4 1 10 7 12 34 
2ª Fase 3 1 3 8 7 22 B3 
3ª Fase 2 1 8 1 2 14 
1ª Fase 1 -- 2 7 19 29 
2ª Fase 1 -- 1 3 8 13 C1 
3ª Fase -- -- -- 5 9 14 
1ª Fase 4 -- 4 8 11 27 
2ª Fase 3 -- 1 8 15 27 D3 
3ª Fase 1 -- 4 4 10 19 
1ª Fase 3 -- 5 2 -- 10 
2ª Fase 3 -- 5 2 -- 10 D4 
3ª Fase 3 -- 1 -- -- 4 
1ª Fase 2 -- 2 1 2 7 
2ª Fase 3 -- -- -- -- 3 D5 
3ª Fase -- -- 1 -- -- 1 

 
Tabela 4: Variação do n.º de erros, nas três fases, dos melhores e piores resultados 

 

Através desta tabela, onde se apresentam os melhores e os piores resultados obtidos ao 

longo deste estudo, averigua-se que os erros na última fase variam entre dezanove (19) e zero 

(0). Existem alunos - como B1 e B2 – que, no final da 3ª fase, apresentaram uma composição 

sem qualquer erro, mas, ambos, têm composições muito pequenas, comparativamente aos 

restantes alunos. Para além de que B2, embora na 3ª fase apresente uma composição sem 

qualquer erro, tem uma composição com poucas frases e poucos parágrafos, ou seja, encurtou 

a composição e estruturou-a de modo a sintetizar todas as suas ideias numa ou duas frases. 
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D4 e D5, na 3ª fase, conseguem obter uma composição, também com poucos erros, 

comparativamente aos outros alunos, com quatro (4) e um (1) erro, respectivamente. 

D4 - apesar de na 3ª fase ter conseguido corrigir quase todos os erros - apresenta um 

texto sem “princípio, meio e fim” e uma composição muito rasurada. Para além de que as três 

frases que alterou nesta última fase, continuam a estar mal construídas. É ressaltar que 

procurou a ajuda dos investigadores para corrigir um erro ortográfico e um erro de pontuação. 

D5, logo na 1ª fase, demonstra a preocupação de fazer um rascunho (embora não tenha 

tido tempo de o passar a limpo), tem uma escrita elaborada e criativa e sabe construir o 

discurso directo. Na 2ª fase é notória a sua preocupação em melhorar o texto, apresentando-o 

bem estruturado, mas com algumas frases mal estruturadas. Na 3ª fase, apesar de só 

apresentar um erro de pontuação, verifica-se que não teve a preocupação de melhorar a 

“qualidade” do texto.  

D3 é o aluno que apresenta o maior número de erros de escrita (19) no final das três 

fases. Embora na 2ª fase tenha manifestado uma preocupação em alterar o primeiro texto 

escrito e tenha inquirido os investigadores sobre o modo de o fazer, não sabe construir o 

discurso directo, nem estruturar ou organizar um texto. Na 3ª fase, embora faça alterações, fá-

las por iniciativa própria e não corrige as palavras assinaladas pelo código de correcção, para 

além de que, o seu texto, é pouco coerente, uma vez que escreve frases que não se relacionam 

com o restante conteúdo da composição. 

B3 apresenta também uma composição final com muitos erros, apesar de ter 

melhorado muito da 1ª para a 2ª fase, uma vez que na 1ª fase apresentava trinta e quatro (34) 

erros de escrita, o que é particularmente interessante, uma vez que foi o único aluno que, 

efectivamente, realizou um rascunho por iniciativa própria, na 1ª fase. Contudo, deve ter-se 

em atenção que este aluno escreveu um texto muito grande e com frases muito longas e mal 

pontuadas. Na 3ª fase corrigiu todos os erros assinalados à excepção do “quasa” (quase) e 

voltou a dar erros que já havia corrigido na 2ª fase, uma vez que, como já foi referido, na 3ª 

fase a composição que lhes era entregue para corrigir era a da 1ª fase e não da 2ª. 

Para se poder dar alguns exemplos concretos das alterações efectuadas ao longo das 

fases, optou-se por colocar, na íntegra, pequenos excertos das composições de alguns alunos. 
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Fig. 2: Aluno C1 - 1ª fase 
 

 

 

Fig. 3: Aluno C1 - 2ª fase 
 

 

Fig. 4: Aluno C1 - 3ª fase 
 

Desta forma, apercebermo-nos de que este aluno (C1), ao longo das três fases dá erros 

ao escrever a palavra «necessária». Assim, na 1ª fase dá um erro ortográfico e outro de 

acentuação visto que escreve “necesaria”; na 2ª fase, apercebe-se de que há qualquer coisa de 

errado com a palavra e altera-a corrigindo o erro de acentuação; na 3ª fase, ao ser-lhe 

assinalado ambos os erros, o aluno apercebe-se dos erros que cometeu e corrige o erro 

ortográfico e tenta alterar o erro de acentuação, mas falha, colocando o acento no local errado, 

escrevendo “necessaría”. 

 
Fig. 5: Aluno D1 - 1ª fase 

 
 

 
Fig. 6: Aluno D1 - 2ª fase 

 
 

 
Fig. 7: Aluno D1 - 3ª fase 
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 Ao analisar-se um outro caso (o aluno D1), podemos apercebermo-nos dum erro 

inserido na categoria de “frase mal construída”, visto que o aluno escreveu “Nós costumamos 

comer no jantar bacalhau”; na 2ª fase, D1 apercebeu-se de que havia algo de errado na frase e 

tentou alterá-la – acrescentando mais informação à frase – escrevendo “Nós costumamos 

comer no jantar bacalhau porque é natal”, continuando a frase errada; deste modo, numa 3ª 

fase, com o erro assinalado, o aluno verifica que a frase está, de facto, errada e altera-a 

correctamente, mostrando a eficácia do código de correcção (“No jantar nós costumamos 

comer bacalhau”). 

 
 

 Conclusão 
 
 Após o fim deste estudo e depois de analisados e discutidos os resultados, há alguns 

aspectos que importa realçar e enumerar, podendo retirar-se algumas ilações. 

 Primeiramente pode referir-se que, de facto, a reescrita individual permitiu aos alunos 

rever a composição, alterar frases e corrigir erros, podendo-se assim afirmar que, 

efectivamente, o processo de reescrita lhes permitiu melhorar as composições que haviam 

escrito inicialmente, uma vez que o número de erros vai diminuindo ao longo das três fases. 

 Na 2ª fase (quando os alunos alteravam as composições sozinhos), oito (8) deles não 

alteraram nenhuma frase, além disto, pode ainda referir-se que, quando estas eram alteradas, 

nem sempre era para melhor. Um exemplo concreto que se pode apontar é o aluno D3 que na 

1ª fase escreve “A minha escola é mais ou eu tenho duas coisas que gosto muito é de lêr e 

escrever (...)” e, na 2ª fase, escreve (tentando alterar a má estrutura da frase) “A minha escola 

é gira e eu gosto muito de cá andar mas á duas coisas (...)” dando aqui um erro que não havia 

sido dado anteriormente. 

 Na 3ª fase, podemos apontar que dois (2) alunos corrigiram todos os erros. Contudo, 

nalguns casos só os erros que estavam assinalados é que foram alterados, assim como alguns 

dos erros que eram corrigidos eram novamente cometidos. Não obstante, é preciso referir que 

estes resultados também poderão ter sido influenciados pelo facto dos alunos não estarem 

habituados a “trabalhar” com códigos de correcção e do código lhes ter sido ensinado de 

modo muito breve, acumulando o facto dos alunos terem trabalhado a mesma composição em 

três fases diferentes, o que acabou por tornar as tarefas um pouco repetitivas e monótonas. 
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 Pode ainda constatar-se que, embora a construção frásica tenha sido o aspecto que a 

professora referiu como sendo aquele onde os alunos têm mais dificuldades, os erros 

ortográficos foram o tipo de erros mais significativos, embora se tenha verificado que alguns 

dos alunos não sabia estruturar correctamente um texto, colocando ideias totalmente distintas 

numa mesma frase e tendo dificuldade em construir frases coerentes e lógicas. Contudo, a 

categoria “frase mal construída” acaba por ser um aspecto mais difícil de analisar, uma vez 

que é menos objectivo que as outras categorias e depende um pouco de quem analisa e corrige 

as composições. 

Em suma, a reescrita e o código de correcção permitiram aos alunos diminuir o 

número de erros de escrita, mas os resultados não são tão conclusivos, no que respeita à 

estrutura do texto e organização das ideias, ou seja, há uma diminuição muito significativa do 

número de erros de escrita, mas não há uma melhoria tão notória na qualidade dos textos. O 

que se poderá justificar, pelo facto de, sobretudo a 3ª fase, remeter muito para o número de 

erros, parecendo, assim, essa tornar-se a preocupação fulcral dos alunos (diminuir o número 

de erros), acabando por descurar aspectos como a criatividade, estrutura, organização e 

coerência do texto.  

O processo de reescrita que teve mais sucesso, que obteve resultados mais relevantes, 

foi aquando da utilização do código de correcção. O que, por hipótese, poderá significar, que 

os alunos têm mais facilidade em corrigir os seus textos, quando já estão assinalados alguns 

dos erros. Talvez isto seja um bom indicador, de que os professores deveriam apostar na 

utilização de códigos de correcção, para auxiliar os alunos na correcção e melhoria dos seus 

textos.  

Uma vez que estas marcas correctivas “têm ou devem ter a função de contribuir para 

o aperfeiçoamento do texto” (Vilas Boas, 2003, p.28), a utilização de códigos de corecção 

poderá ser, de facto, uma estratégia a utilizar pelos professores para a melhoria da qualidade 

dos textos dos seus alunos e como “estratégia que promove a motivação nos alunos” (Vilas 

Boas, 2003, p.29). 

 

Assim, após a conclusão deste trabalho, deve ponderar-se e reflectir-se sobre o facto 

da composição ser de tema livre o que pode ser positivo (se considerarmos que irão escolher 

um tema que os irá agradar e dar prazer a escrever) mas poderá também ser negativo (visto 

que demoram mais tempo a reflectir no tema sobre o qual irão escrever).  

Para finalizar, considera-se relevante referir a importância que se sentiu, de realizar, 

futuramente, um estudo menos orientado para a diminuição dos erros de escrita e que, 
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efectivamente, aposte na qualidade dos textos. Para que isto seja concretizável, deveria 

utilizar-se, primeiramente, o código de correcção (para que os alunos possam corrigir os seus 

erros duma forma mais directa) e, numa fase seguinte, os alunos reescreveriam 

(individualmente) a composição com os erros ortográficos já corrigidos (podendo, deste 

modo, corrigir mais directamente a qualidade das suas composições). 

No seguimento da citação de Contente (2000: 79) “uma das causas do insucesso 

escolar (…) é a situação de aprendizagem do código normativo (impregnação do meio 

familiar versus inculcação no enquadramento escolar dos alunos desfavorecidos). Se as 

maiores diferenças surgem na utilização da escrita, (...), que é adquirido por todos na escola, 

as causas das suas diferenças mostram que existem desigualdades sobretudo na prática da 

linguagem”, considera-se que seria importante fazer uma investigação com a finalidade de 

determinar a influência que o contexto familiar tem para a aprendizagem de escrita elementar. 
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Abstract 
The rewrite in the composition: one chance to improve 

 
Writing texts is one of school strategies adapted to make possible for students the learning of 

writing, so, in this investigation, we tried to inquire how the rewriting is important for the 

improvement of the writing. 

In this study case (4th grade class) the rewrite is assumed as a process of auto and hetero 

correction (correction codes) in the elementary writing, analyzing the two processes individually. In 

this way, it matters to seek the answers for the following questions: does rewriting a composition help 

a student to realise hes mistakes and correct them? Does the compositions’ correction code helps the 

students to improve the writing? 

It was concluded that the two processes contribute to the writing improvement, and the 

correction code is the methodology that gives more significant and beneficial results for the student. 

However, both the processes focus more in the type and number of errors and less in the quality of the 

text, such as the creativity, structure, organization and coherence of the text and phrases. This should 

be considered in future inquiries. 

 

Key Words: Elementary writing, Rewrite, Composition and Correction 


