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OFICINA DA ESCRITA 

 

 

A oficina da escrita traduz-se numa valiosa ferramenta de aquisição de competências 

linguísticas, num projeto prático que envolve o aluno na aprendizagem, sem descorar a sua 

vertente lúdica e emotiva.   

Assim, com este projeto, pretende-se desenvolver as capacidades de produção de escrita 

tendo em conta a aprendizagem de saberes, técnicas e procedimentos específicos da língua a 

mobilizar pelos alunos aquando da produção de textos, incidindo nas diferentes fases do 

processo da escrita (planificação, textualização, revisão e reescrita) bem como nos parâmetros 

comunicacionais subjacentes.   

Na oficina da escrita, a criança, escreve para aprender a escrever; escreve para aprender 

a construir; escreve para expressar conhecimentos, mas também para desenvolver o seu cunho 

pessoal e criativo. 

Neste sentido, o objetivo primordial deste projeto é desenvolver e treinar a imaginação 

através da partilha de motivações e técnicas, tais como o brainstorming, a escrita automática, 

entre outras. Todo este processo surge por uma coligação de ideias em cadeia que se 

complementam e juntas dão origem a algo novo e inédito: uma produção linguística, uma 

história. 

A ideia surge através de um leque infindável de hipóteses. Pode surgir por um processo 

de construção e desconstrução de conceitos, pela escrita automática, pela imaginação, pela 

influência dos sentidos que estão presentes em tudo quanto nos rodeia, tudo quanto observamos 

e absorvemos, pela anotação de ideias de momentos flash que podem ser aproveitados 

posteriormente na produção de textos ou através da construção de personagens inventadas que 

levam ao conhecimento de outros mundos, outros sentimentos, outros estilos de vida. 

Como alegou Sigmund Freud o escritor criativo faz a mesma coisa que uma criança 

quando brinca e reorganiza o mundo ao seu gosto usando a imaginação e a fantasia como 

matéria-prima. 
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A imaginação é uma das melhores ferramentas para que a escrita flua, daí que a 

associação da escrita a experiências vivenciadas, a acontecimentos ocorridos, sentimentos 

experienciados, a notícias de um jornal e/ou a histórias ouvidas, seja uma forma de aperfeiçoar 

as arestas da imaginação talhando trilhos mais complexos de motivação que levam à produção 

de textos cada vez mais originais e expressivos. 

A oficina da escrita funciona como a libertação de ideias, de emoções e sentimentos; a 

compartilha de histórias, de momentos e informações; onde o enfoque é atribuir coerência ao 

que se constrói, é guiar todas as ideias que percorrem quem escreve por um fio condutor que 

leva a criação de um novo produto, uma nova matéria: a história. 

A história que espelha muito de quem a escreve, mas também muito do que aprendeu e 

pesquisou para poder escrevê-la.  

A oficina da escrita é um lugar com espaço ilimitado, onde estão guardadas as 

ferramentas linguísticas e as mais diversas estratégias de organização, imprescindíveis à 

produção/criação de um bom texto, de uma boa história. Nesse lugar estão ainda presentes as 

palavras novas que surgiam em jeito de vocabulário recente adquirido, as palavras de ligação 

que ajudam à construção de um texto em todos os seus momentos de criação linguística (a 

iniciação, o desenvolvimento e a conclusão), que agarradas à imaginação, às emoções permite 

dar largas ao reportório do conhecimento.  

Assim a oficina da escrita assemelha-se a uma porta aberta ao conhecimento, à 

compreensão de sentimentos, à absorção de novas emoções e à partilha de diferentes 

perspetivas. Quem por ela entra não sai indiferente, sai enriquecido.  

É ainda, um verdadeiro jogo imaginativo de onde se sai sempre vencedor. Um jogo de 

associações de palavras; de construções e desconstruções de conceitos; de sentidos múltiplos e 

sentimentos diversos; de informações existentes e dados adquiridos; de invenções traçadas e de 

factos concretos, do mundo em geral e de um assunto em específico. É um jogo de escrita, uma 

oficina do saber que tem um ponto de partida muito simples: uma ideia. 

 


