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Resumo 

O ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira é um processo 

invariavelmente longo e complexo, alvo das mais variadas estratégias, metodologias e 

materiais. O presente estudo foca-se, essencialmente, em um desses materiais, 

concretamente a canção. O nosso objetivo fundamental centra-se na desmistificação 

de ideias pré-concebidas relativamente ao uso da canção como material de 

ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira e demonstrar todas as suas 

potencialidades como meio de transmissão não só de regras linguísticas, mas também 

como veículo de divulgação da cultura e da língua de uma ou várias comunidades e 

de princípios como a interculturalidade, a tolerância e a aceitação de Si e do Outro. 

Serão igualmente abordados pontos de vista considerados relevantes no 

aprofundamento teórico do processo de ensino/aprendizagem de uma língua 

estrangeira, de forma a apoiar os pontos de vista aqui indicados. Apresentaremos 

razões para aprender uma língua estrangeira, os conceitos de aquisição e de 

aprendizagem, bem como estratégias e competências em uso. 

Sendo a interculturalidade um dos conceitos mais relevantes a ter em 

conta no enquadramento global do processo de ensino/aprendizagem de uma língua 

estrangeira, pretendemos demonstrar o caráter universal da canção como forma de 

esbater fronteiras e cultivar, entre os aprendentes, os princípios de aceitação e 

respeito perante outros povos, ideologias e culturas.  

Frequentemente vista pela comunidade docente e pelos próprios 

aprendentes como um género textual menor em relação a outros (como a poesia, por 

exemplo) em virtude dos seus propósitos de entretenimento, demonstraremos, com 

recurso a várias atividades colocadas em prática em sala de aula, a validade 

pedagógica da canção na aula de língua estrangeira. 

Palavras-chave: canção, música, cultura Português língua estrangeira, 

interculturalidade 
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Abstract 

The teaching/learning of a foreign language is an invariably long, complex 

process, targeted by various strategies, methodologies and materials. This study 

focuses, essentially, on one of those materials, specifically the song. Our main purpose 

centres in the demystification of pre-conceived ideas about song use as a foreign 

language teaching/learning material and to demonstrate all of its potentiality as a way 

of conveying not only linguistic rules, but also as a vehicle of promoting one or several 

communities’ culture and language and standards such as interculturality, tolerance 

and acceptance of the Self and the Other. 

There will be also approached relevant points of view in the theoretical 

deepening of the teaching/learning process of a foreign language, in order to support 

the here shown points of view. We will also present reasons to learn a foreign 

language, concepts of acquisition and learning, as well as used strategies and 

competences. 

Being interculturality one of the most relevant concepts to have into 

account in the global framing of the teaching/learning process of a foreign language, 

we aim to demonstrate the universal profile of the song, as a way of blurring boarders 

and to cultivate, among learners, acceptance and respects principles before other 

peoples, ideologies and cultures. 

Frequently seen by the teaching community and by learners themselves as 

a minor textual genre regarding others (such as poetry, for instance) due to its 

entertaining purposes, we will demonstrate, resorting to several activities put into 

practice in the classroom, the pedagogical value of the song in the foreign language 

lessons. 

 

Keywords: song, music, culture, Portuguese as Foreign Language, inteculturality 
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“Pourquoi la chanson dans la classe? Parce qu’elle 

est la langue, bien sûr, parce qu’elle est la culture 

aussi, parce qu’elle est la chanson surtout.”  

(Calvet, 1980, p. 20) 

Introdução 

A aprendizagem de línguas estrangeiras é, cada vez mais, um exercício 

fundamental para a vivência atualizada e completamente integrada na sociedade atual. 

Vivemos num mundo no qual as distâncias são cada vez mais curtas e a facilidade de 

comunicação entre diferentes povos e sociedades é incomparável à existente há 

apenas algumas décadas. Neste contexto, a necessidade de conhecimento de, no 

mínimo, uma segunda língua, além da materna, é essencial para fomentar o 

desenvolvimento individual, intelectual, cognitivo e social dos indivíduos. 

O presente estudo pretende abordar uma das possíveis ferramentas de 

ensino de uma língua estrangeira: a canção. Tal escolha prende-se com o facto de 

que a canção é frequentemente vista como um material autêntico menor e 

essencialmente lúdico em relação a outros semelhantes como a poesia ou textos 

ficcionais ou jornalísticos, por exemplo. Desta forma, pretende-se desmistificar 

algumas ideias preconcebidas sobre o uso da canção e, desta forma, incentivar o seu 

uso em pé de igualdade com outros materiais. A canção funciona como uma 

plataforma universal de acesso a uma língua e cultura de um país, povo ou sociedade, 

sendo um documento de fácil acesso pelos aprendentes, que, geralmente, rececionam 

muito favoravelmente atividades que envolvem a audição de uma canção. Os alunos 

gostam de ouvir canções, que imprimem ritmo e vivacidade à estrutura clássica da 

aula. Em acréscimo, a língua portuguesa é caracterizada pela sua riqueza musical e, 

deste modo, ignorar todo esse potencial seria como realizar um trabalho incompleto 

perante o objetivo principal que é a divulgação da língua e cultura portuguesas. 

Serão igualmente abordadas algumas das principais teorias e conceitos 

relacionados com o processo de ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira 

enquanto um todo. Pretendemos, assim, demonstrar a importância de aprendizagem 

de uma língua estrangeira perante o contexto socioeconómico contemporâneo e 

refletir sobre alguns conceitos que, ao longo dos tempos, estiveram no centro das 
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discussões e debates sobre o ensino de línguas estrangeiras. De igual modo, também 

refletiremos sobre a competência comunicativa, essencial para o uso pragmático da 

língua de aprendizagem, bem como sobre a capacidade de compreensão oral, uma 

vez que a temática do presente relatório foca, essencialmente, a audição de canções. 

Tentaremos, deste modo, demonstrar que a audição de uma canção faculta um 

acesso à língua de aprendizagem em situação real de comunicação, sem qualquer 

tipo de artifícios ou de alteração. 

Tendo em conta a elaboração deste relatório ao longo de um ano letivo, 

envolvendo duas turmas de discentes estrangeiros de caraterísticas completamente 

diferentes, foram inúmeras as variáveis que influenciaram o curso do presente 

trabalho: nacionalidade, conhecimento prévio da língua portuguesa, proximidade da 

língua materna com a língua de aprendizagem, trabalho autónomo ou idade, por 

exemplo. No entanto, apoiei-me sempre na meta fundamental: demonstrar, não só 

através das atividades propostas e realizadas nas aulas regidas, mas também 

sustentado por autores que exploraram a mesma temática. A canção pode, e deve, 

ser um instrumento de ensino ativo, como meio de aprendizagem de regras 

linguísticas e também como um instrumento de divulgação da cultura, país(es) e 

sociedade que lhe são associados. Neste caso, obviamente, tivemos em especial 

destaque a língua e a cultura portuguesas. Devo, contudo, salientar outros objetivos 

com os quais este estudo se prende. Assim, foi também meu propósito descrever o 

atual estado e também oferta do Português enquanto Língua Segunda/Estrangeira na 

instituição que acolheu o presente curso de mestrado; refletir sobre algumas das 

principais teorias e conceitos relacionadas com o processo de ensino/aprendizagem 

de uma língua estrangeira; contextualizar o uso de canções no quadro atual do ensino 

do Português como língua segunda/estrangeira e, por último, descrever e refletir sobre 

o uso das canções nas aulas de PLE nas turmas do curso de Português do presente 

ano letivo. 

A estrutura deste relatório divide-se em três capítulos distintos: no primeiro 

será efetuada uma descrição do local onde decorreu a investigação que originou este 

relatório. Neste caso, serão descritas as instalações e ofertas educativas, com 

especial atenção para o Português enquanto língua segunda/estrangeira, da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Além disso, serão igualmente 

referenciadas e descritas as turmas nas quais decorreram os ciclos de investigação 
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bem como o núcleo de estágio que constituiu a equipa de trabalho relativa ao ano 

letivo de 2010/2011. 

O segundo capítulo do trabalho encontra-se, ele próprio, dividido em dois 

pontos: o primeiro apresentará algumas das principais teorias e discussões 

relacionadas com o processo de ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira. 

Serão expostas algumas das vantagens em aprender uma segunda língua, 

clarificados alguns conceitos relacionados com a referida temática e, por último, 

referidas as principais competências e atos de compreensão envolvidos aquando da 

aprendizagem de uma língua estrangeira. No segundo serão expostas as principais 

vantagens do uso da canção em contexto de sala de aula como ferramenta de 

aprendizagem não só das regras gramaticais e lexicais de uma língua estrangeira, 

mas também da cultura, sociedade, povo e país(es) a ela associada. 

O último capítulo do trabalho é constituído pela indicação de objetivos e 

reflexão das atividades postas em prática no decorrer do ano letivo de 2010/2011 nas 

turmas do curso anual de Português para estrangeiros, organizado pela Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto. Serão igualmente apontadas as reflexões finais do 

presente trabalho, tentando sublinhar a utilidade da canção em contexto de sala de 

aula, a que se seguirão a bibliografia e os anexos. 
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Capítulo I – Contexto de investigação 

“Numa dissertação de mestrado o melhor percurso é o da experimentação, 

que é uma tarefa fundamental para o desenvolvimento profissional na 

investigação académica. Neste tipo de investigação o mestrando trabalha 

dentro de um sistema definido, ou seja, num ambiente que confere um certo 

grau de proteção, pela definição da natureza da maioria das ideias e 

argumentos.” 

(Reis, 2010, p. 10) 
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1.1. O local 

1.1.1. As instalações 

O presente estudo teve lugar no ano letivo de 2010/2011 na Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto (FLUP) ao abrigo do Mestrado de Português Língua 

Segunda/Estrangeira. A respetiva componente prática foi realizada nas aulas do Curso 

Anual de Português para Estrangeiros. 

A FLUP é uma instituição de ensino superior com um longo historial, criada 

por Leonardo Coimbra em 1919 e que, ao longo do século XX, foi sofrendo várias 

transformações, não só ao nível da oferta de cursos, mas também relativamente ao 

próprio local das instalações. Após ocupar vários edifícios espalhados pela cidade do 

Porto ao longo da sua existência, transitou, em janeiro de 1996, para as atuais 

instalações, localizadas na Via Panorâmica s/ número. 

O atual edifício, alvo de recentes modificações com a adição de uma 

cantina e de uma residência universitária, dispõe de vários recursos educativos que 

abrangem mais de três mil estudantes e um corpo docente constituído, na grande 

maior, por docentes doutorados nas respetivas áreas de especialização. De salientar 

também a biblioteca, composta por mais de 300 mil volumes, acessíveis através do 

catálogo online. 

1.1.2. Oferta educativa 

A atual Faculdade de Letras da Universidade do Porto é frequentada por 

mais de três mil estudantes de variadas nacionalidades, oferecendo, de acordo com 

os planos do Tratado de Bolonha, 13 cursos de licenciatura, 30 de mestrado e 18 de 

doutoramento. As áreas educativas de ensino são diversas, como o próprio sítio de 

apresentação da instituição refere1: Arqueologia, Ciência da Informação, Ciências da 

Comunicação, Ciências da Linguagem, Didática, Estudos Culturais, Filosofia, 

Geografia, História, História da Arte, Línguas Clássicas e Estrangeiras, Literatura, 

Museologia, Português Língua Estrangeira, Relações Internacionais, Sociologia, 

Tradução e Turismo. Salienta-se, devido ao propósito do presente trabalho, a aposta 

no Português como língua estrangeira, presente como curso de línguas para cidadãos 

                                                
1
 Cf. https://sigarra.up.pt/flup/web_base.gera_pagina?P_pagina=1182, acedido em 2 de Julho 

de 2011 

https://sigarra.up.pt/flup/web_base.gera_pagina?P_pagina=1182
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estrangeiros, mas também como uma possível saída profissional nas licenciaturas de 

Ciência da Linguagem2 e de Estudos Portugueses e Lusófonos3. A oferta na área do 

Português como Língua Segunda/Estrangeira é ainda mais proeminente pelo 

mestrado na mesma área, existente desde o ano letivo de 2008/2009. 

1.1.3. O Português como Língua Segunda/Estrangeira na instituição 

Tratando-se de uma área em franco desenvolvimento a nível nacional, o 

Português enquanto Língua Segunda/Estrangeira não poderia ser ignorado pela 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Assim, através de uma consulta ao 

sítio4 da instituição, podemos constatar que há uma variadíssima oferta relativamente 

à referida área disciplinar. De salientar que esta oferta divide-se entre os cursos de 

línguas destinados aos estrangeiros que queiram aprender o Português e os cursos de 

formação para aqueles - portugueses e estrangeiros que dominem a língua – que 

desejem lecioná-la, não só em território Português mas também no estrangeiro. 

Comecemos pela oferta colocada ao dispor dos estrangeiros que desejem 

aprender Português. A Faculdade dispõe de três modalidades distintas: Curso Anual 

de Português para Estrangeiros, Curso de Verão de Português para Estrangeiros e o 

Curso Intensivo de Português para Estrangeiros. 

A primeira modalidade, o curso anual, foi aquela na qual se inseriu o 

trabalho exposto neste trabalho. Estende-se pelo período de um ano letivo, dividido 

em dois semestres e, como refere o sítio do curso 5 , destina-se a “cidadãos 

estrangeiros, com idade igual ou superior a 16 anos, para os quais o Português seja a 

Língua Estrangeira.” Ou seja, a seleção de formandos não descrimina com base em 

critérios de nacionalidade ou situação profissional, resultando numa mescla de alunos 

com variadíssimas situações profissionais (estudantes de várias faculdades, 

trabalhadores, alunos-Erasmus, etc.). 

                                                
2
 Cf. https://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LCL, acedido em 2 de 

Julho de 2011 
3
 Cf. https://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LEPL, acedido em 2 de 

Julho de 2011 
4
 Cf. http://sigarra.up.pt/flup/web_base.gera_pagina?p_pagina=1166, acedido em 9 de Julho de 

2011 
5
 Cf. http://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=PLEA, acedido em 9 de 

Julho de 2011 

https://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LCL
https://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LEPL
http://sigarra.up.pt/flup/web_base.gera_pagina?p_pagina=1166
http://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=PLEA
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Relativamente à formação e composição das turmas, deve salientar-se que a inscrição 

no segundo semestre não implica uma inscrição prévia no primeiro, uma vez que se 

tratam de dois semestres distintos, com turmas compostas por alunos diferentes. 

Cada semestre tem a duração de 60 horas letivas. Uma vez concluído, o curso 

confere um certificado de assiduidade e de aproveitamento bem como 4 créditos 

referentes à European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). 

Os níveis de aprendizagem colocados ao dispor dos formandos estão de 

acordo com os representados no Quadro Europeu Comum de Referência (2001). 

Neste caso, encontram-se divididos em vários patamares distintos, denominados da 

seguinte forma: iniciação, correspondente à escala A1.1 e A1.2, elementar, 

correspondente à escala A2.1 e A2.2, nível limiar, representado pelo patamar B1.1 e 

B1.2, vantagem, B2.1 e B2.2, autonomia, C1.1 e C1.2 e, por último, mestria, 

equivalente à escala de C2.1 e C2.2. O critério de distribuição dos alunos nos 

referidos níveis está dependente das informações fornecidas pelos mesmos aquando 

da candidatura bem como pelos resultados de um teste diagnóstico. No entanto, a 

colocação nas turmas não é definitiva, podendo os discentes avançar ou recuar níveis 

de aprendizagem mediante sugestão dos mesmos ou dos docentes. 

Além do curso anual, como foi referido, a Faculdade de Letras coloca 

igualmente ao dispor dos interessados um curso de Verão de Português para 

Estrangeiros6. A única diferença mais óbvia relativamente ao curso anual prende-se 

com a distribuição da carga letiva. Estão presentes as mesmas 60 horas mas 

distribuídas de uma forma mais intensiva, ao longo de 17 dias.  

A terceira variante de cursos para cidadãos estrangeiros, o Curso Intensivo 

de Português para Estrangeiros, apresenta igualmente a mesma carga letiva, mas tem 

a particularidade de se dividir em três cursos distintos ao longo do ano letivo – cada 

um com as referidas 60 horas. O primeiro curso situa-se em setembro, o segundo em 

outubro, com a particularidade de ser lecionado na Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade do Porto, e o último em março. A distribuição 

da carga letiva também é feita de forma intensiva, num total de 15 horas semanais. 

                                                
6
 Cf. http://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=PLECV, acedido em 9 de 

Julho de 2011 

http://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=PLECV
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Uma vez descrita a oferta de Português Língua Estrangeira/Segunda para 

aqueles que o desejem aprender, passamos agora à descrição da oferta da mesma 

área curricular, mas para efeitos de ensino ou de formação pessoal. Como é óbvio, 

esta área destina-se, na grande maioria, a cidadãos cuja língua materna é o 

Português e especialmente àqueles cuja formação e qualificação pessoal localiza-se 

essencialmente no ensino do Português. No entanto, deve-se salientar que há 

exceções à regra e, mais uma vez, a Faculdade não descrimina cidadãos estrangeiros 

que já dominem o Português e que, desta forma, decidam prosseguir os seus estudos 

e competências profissionais através do ensino da língua portuguesa. 

Comecemos por elaborar uma análise da oferta ao nível dos cursos de 1º 

ciclo de acordo com o Processo de Bolonha, ou seja, as licenciaturas. 

Neste nível, devemos focar as nossas atenções nas licenciaturas de 

línguas, nomeadamente na de Estudos Portugueses e Lusófonos e de Línguas, 

Literaturas e Culturas. Este foco justifica-se com a aprendizagem e uso do Português, 

referido em ambos os sítios do curso7, além da sugestão do Mestrado em Português 

Língua Segunda/Estrangeira como uma possibilidade de prosseguimento de estudos 

do 2º ciclo. A descrição da licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos refere, 

inclusive, que tem como objetivo principal “satisfazer uma importante procura de 

formação aprofundada na área do conhecimento e capacidade de utilização da língua 

materna”. Assim, verifica-se que a formação e aprendizagem da língua portuguesa é 

um dos objetivos primordiais do referido curso, podendo ser complementado com o já 

referido Mestrado em Português Língua Segunda/Estrangeira. A licenciatura em 

Línguas, Literaturas e Culturas apresenta um cariz mais internacional, alargando-se a 

outras variantes e línguas estrangeiras. Não descura, contudo, a presença do 

Português como Língua Estrangeira, apresentando-o como uma possível saída 

profissional. Em suma, apesar de não estar presente uma variante de ensino 

diretamente relacionada com o Português como Língua Segunda/Estrangeira, este 

                                                
7

 Cf. http://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LEPL e 
http://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LLLC, consultado em 9 de 
julho de 2011 

http://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LEPL
http://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LLLC
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não é, de forma alguma, ignorado, sendo apresentado como uma possível saída 

profissional ou educativa dos cursos referidos8. 

Relativamente aos 2ºs ciclos de ensino, ou seja, aos Mestrados, a oferta é 

bastante mais específica. Ao contrário dos cursos de licenciatura, e como já foi 

referido algumas vezes, a Faculdade de Letras disponibiliza um curso de 2º ciclo 

dedicado à profissionalização do ensino do Português como Língua 

Segunda/Estrangeira, mais especificamente o Mestrado de Português Língua 

Segunda/Estrangeira (MPLE) ao abrigo do qual este relatório foi elaborado, como já 

referimos. 

O MPLE foi criado no ano letivo de 2007/2008 e veio preencher uma 

lacuna respeitante à profissionalização de docentes da área do PLE, até então 

inexistente na oferta educativa da FLUP (neste nível de ensino), que se limitava, na 

maior parte dos casos, à formação de docentes de Português como língua materna. 

Devemos, contudo, salientar a presença da variante de Ensino de Português como 

Língua Estrangeira do antigo curso de Línguas e Literaturas Modernas, ativo durante 

um período de três anos (2004/2005 a 2006/2007)9, funcionando como um percursor 

pré-Bolonha dos atuais cursos previamente mencionados. 

De acordo com o regulamento interno do curso de MPLE10, são admitidos 

à entrada no Mestrado detentores de uma licenciatura com um mínimo de 180 créditos 

ECTS ou um grau equivalente nacional ou estrangeiro reconhecido pela FLUP ou 

ainda aqueles que disponham de um currículo escolar, científico ou profissional 

reconhecido que permita a realização deste mestrado. O Mestrado estende-se por 

dois anos letivos, sendo o primeiro de uma componente mais teórica, através de 

unidades curriculares de cariz semestral. O segundo ano divide-se nas componentes 

de Estágio Pedagógico e de Seminário de Projeto, tendo ambas uma componente 

mais prática. Uma vez concluído, o mestrando tem acesso a diplomas que lhe 

                                                
8
 Cf. https://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LLLC e 

https://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LEPL, consultado em 15 de 
setembro de 2011 
9
 Cf. https://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LLCPEPL, consultado 

em 15 de setembro de 2011. 
10

 Cf. Regulamento do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Português Língua 
Segunda/Estrangeira, disponível em linha em 
https://sigarra.up.pt/flup/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=39274&pv_cod=269qrH2Ct
aaa, consultado em 9 de julho de 2011. 

https://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LLLC
https://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LEPL
https://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LLCPEPL
https://sigarra.up.pt/flup/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=39274&pv_cod=269qrH2Ctaaa
https://sigarra.up.pt/flup/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=39274&pv_cod=269qrH2Ctaaa


10 
 

facultam não só o grau de Mestre como também a profissionalização no ensino do 

PLE. 

Para ultimar esta análise à presença educativa de PLE na FLUP, será 

igualmente relevante referir as demais ofertas disponíveis aos que desejam prosseguir 

estudos nesta área. 

Assim, além das já referidas licenciaturas e mestrado, a FLUP também 

faculta, através da secção de formação contínua, um curso de atualização para 

professores de Português como língua estrangeira. Segundo o sítio do referido curso11, 

este destina-se a “1) Professores de Português como língua estrangeira que desejem 

atualizar a sua atividade profissional no ensino do Português como Língua Estrangeira, 

2) Professores de Português como língua materna que desejem formar-se no ensino 

do Português como língua estrangeira/língua segunda [e] 3) Licenciados que desejem 

orientar a sua atividade profissional para o ensino do Português como língua 

estrangeira.” Como já foi referido, a oferta educativa profissionalizante da FLUP 

especificamente direcionada para o PLE surgiu apenas em 2007/2008 com o já 

referido Mestrado em PLE. Assim, este curso de formação contínua destina-se 

essencialmente a professores previamente licenciados na área do Português como 

língua materna mas que tiveram de/quiseram adaptar a sua atividade profissional ao 

ensino do Português, mas como língua estrangeira. 

Devemos igualmente sublinhar a existência do Doutoramento de Didática 

das Línguas12, que permite o aprofundar da especialização em PLE/PLS. É, como tal, 

de ressaltar a possibilidade que a FLUP disponibiliza à futura formação de 

especialistas e de investigadores na área do PLE/PLS. 

Dada a sua importância recente e implementação definitiva num futuro 

muito próximo não só no quotidiano mas também nas aulas de Português (tanto como 

língua materna como também estrangeira), devemos salientar a presença da 

                                                
11

 Cf. http://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=FCAPP, consultado em 
9 de julho de 2011 
12

 Cf. https://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=DDL, consultado em 15 
de setembro de 2011. 

http://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=FCAPP
https://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=DDL
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realização de um curso de formação contínua relativo ao novo Acordo Ortográfico e os 

aspetos da sua nova ortografia13. 

Findamos, assim, esta breve análise à oferta educativa do PLE na FLUP. 

Como se pôde observar, apesar de recente, a oferta é variada e serve tanto os 

interesses dos estrangeiros que querem aprender a língua portuguesa como dos 

portugueses e demais falantes que desejam ensinar o PLE tanto em território 

Português como no estrangeiro. Estando o PLE numa fase de franca expansão, é de 

esperar um aumento desta oferta educativa ao longo dos próximos anos. 

1.1.4. O núcleo de estágio 

Como foi referido anteriormente, o estágio do Mestreado de PLE foi 

executado, na sua vertente prática, nas aulas do Curso Anual de Português para 

Estrangeiros ao longo do ano letivo de 2010/2011. Encarregues da docência deste 

curso encontram-se três docentes da Faculdade de Letras da Universidade do Porto: a 

Professora Rosa Bizarro, encarregue do nível A1/A2; o Professor Luís Fardilha, 

encarregue do nível B1/B2 e a Professora Fátima Silva, encarregue do nível C1/C2. 

Seguindo esta divisão, os mestrandos foram distribuídos pelos níveis acima referidos, 

formando núcleos de estágio com cinco elementos cada. O núcleo de estágio no qual 

participei era constituído por 5 estagiários e a orientadora, a Professora Rosa Bizarro. 

Relativamente a este trabalho, impõe-se clarificar que foi desenvolvido no 

nível A1/A2 ao longo de todo o ano letivo, embora, como a seguir se verificará, em 

turmas com caraterísticas completamente distintas. 

1.1.5. As turmas integrantes 

Uma das caraterísticas do Curso Anual de Português para Estrangeiros é a 

separação, de forma autónoma, dos dois semestres que o constituem. Geralmente, os 

alunos que frequentem um dado nível no primeiro semestre não irão prosseguir nesse 

mesmo nível no segundo, podendo concluir o curso com o nível respeitante ao 

semestre que frequentaram ou prosseguir para um nível superior no semestre 

                                                
13

 Cf. https://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=FCAO consultado em 
15 de setembro de 2011. 

https://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=FCAO
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seguinte. Isto resulta num trabalho desenvolvido, em termos de estágio, em duas 

turmas distintas ao longo do ano letivo. 

Assim, foram, de facto, duas as turmas nas quais este trabalho foi 

projetado e aplicado. Não há turmas nem, muito menos, alunos completamente iguais. 

No entanto, as duas turmas que constituíram o nível A do Curso Anual de Português 

para Estrangeiros ao longo do ano letivo de 2010/2011 não podiam ser mais diferentes. 

Passemos, agora, a uma breve descrição de ambas. 

A turma relativa ao primeiro semestre era constituída por 14 alunos de 

várias nacionalidades, sendo a grande maioria dos mesmos – nove, no total – de 

nacionalidade espanhola. Os restantes eram de nacionalidade francesa, romena, 

polaca e finlandesa. O facto de a maioria dos formandos ser de nacionalidade 

espanhola implicou algumas diferenças na habitual abordagem de aprendizagem do 

Português. Sendo o Espanhol uma língua com imensas proximidades gramaticais, 

lexicais, fonológicas e semânticas ao Português, a aprendizagem do Português pelos 

formandos espanhóis caraterizou-se por uma menor dificuldade de compreensão do 

que os seus colegas das demais nacionalidades. De facto, notou-se, ao longo do 

semestre, dois ritmos de aprendizagem claramente distintos: um, mais rápido e com 

maior entrosamento para com a língua portuguesa, adotado pelos falantes espanhóis, 

e outro, marcado por um ritmo mais lento, pelos restantes alunos das demais 

nacionalidades. Esta disparidade de nacionalidades provocou, consequentemente, 

algumas dificuldades de preparação de tarefas por parte do núcleo de estágio. 

A turma respeitante ao segundo semestre já era mais homogénea 

relativamente ao ritmo de aprendizagem. Tratava-se de uma turma composta por 

cidadãos de várias nacionalidades e, como tal, com diferentes línguas maternas. Com 

um total de 11 alunos, os formandos desta turma eram provenientes de países como a 

Polónia (dois formandos), Estados Unidos, Noruega, Turquia (dois formandos), 

Bulgária, França, Inglaterra, Áustria e Eslovénia. Comparativamente ao semestre 

anterior, salienta-se a ausência total de alunos hispano-falantes, e a não ocorrência de 

dois ritmos diferentes de aprendizagem como fora referido relativamente ao primeiro 

semestre. De facto, esta turma caracterizou-se por um ritmo lento de aprendizagem e 

por dificuldades de uso da língua portuguesa em situações de oralidade ou na 

compreensão de algumas regras gramaticais. Através da observação das aulas, 
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sentimos que, não obstante alguns dos alunos viverem em Portugal há alguns anos, a 

necessidade de uso do Português na sua vida profissional ou familiar não era muito 

elevada. Pressentimos, igualmente, que muitos preferiam utilizar o Inglês como língua 

principal de comunicação, ao invés do Português e que se empenhavam pouco no 

estudo domiciliário. No entanto, o facto de o ritmo de aprendizagem ser bastante 

homogéneo permitiu uma melhor perceção do grau de dificuldade das atividades a 

preparar. 
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Capítulo II – A Canção como Forma de Aprendizagem 

de uma Língua Estrangeira 

“Ao conhecermos outros modos de categorizar a realidade, ficamos a saber 

que a forma de categorização própria da nossa cultura não é 

universalmente válida, que ela é apenas a forma de o fazer na cultura em 

que estamos inseridos, pois há outras igualmente legítimas e operativas. 

Assim se desenvolverá a compreensão mútua, máxima fulcral de todo o 

processo educativo -, através da perceção das semelhanças e das 

diferenças.” 

 (Bizarro & Braga, 2004, p. 64) 

“Human beings have thus acquired the ability to learn a language and, as a 

special case, a second language in actual communication, and we have no 

reason to assume that this ability can be freely manipulated.” 

(Klein, 1986, p. 19) 
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2.1. Aprendizagem de uma língua estrangeira: razões, estratégias e teorias 

2.1.1. Aprender uma língua estrangeira – porquê? 

Na atualidade a aprendizagem de uma língua estrangeira é uma atividade 

de importância inegável e essencial para o nosso desenvolvimento enquanto 

indivíduos e cidadãos do mundo. Longe vai o tempo em que conhecer as regras e 

funcionalidades de uma língua estrangeira se limitava ao contexto de sala de aula e o 

seu objetivo pouco mais do que didático. O mundo e sociedade atual, tantas vezes 

apelidados de “aldeia global”, caracterizam-se pela facilidade e rapidez de 

comunicação entre os diferentes povos e, como tal, exigem um conhecimento que vai 

além da língua materna. Hoje em dia, para comunicar e sermos plenos cidadãos 

integrados, é essencial sabermos comunicar numa língua além da materna. 

De facto, a tendência de aprendizagem de línguas estrangeiras tem 

crescido imenso. A globalização e facilidade de comunicação a nível mundial assim o 

exigem e, como tal, a oferta ao nível de cursos de aprendizagem de língua estrangeira 

tem crescido imenso nos últimos anos, tanto em contexto escolar como extraescolar.  

Com este capítulo, pretendemos expor e analisar a relevância da 

aprendizagem de uma língua estrangeira e os desenvolvimentos, a nível pessoal e 

social, que esta pode causar no indivíduo. Além disso, é igualmente nosso objetivo 

expor algumas das teorias mais relevantes relacionadas com a aquisição e 

aprendizagem de uma língua estrangeira, bem como as principais competências 

envolvidas diretamente no processo de aprendizagem. Por último, é nossa intenção 

efetuar a ligação entre as referidas teorias e a temática principal deste trabalho: o uso 

da canção como ferramenta de ensino na aula de Português como Língua Estrangeira. 

No decorrer deste trabalho temos utilizado, de forma regular, a expressão 

“língua estrangeira”, distinguindo-a da igualmente comum “língua segunda”. Assim, de 

modo a evitar qualquer tipo de confusão entre os dois termos e tendo em conta a 

temática do presente trabalho, julgamos ser relevante efetuar a distinção entre ambos 

os termos e justificar o uso de ambos. Não será muito difícil encontrar uma definição 

clara dos termos referidos, mas optámos pela de Klein (1986, p. 19), que julgamos ser 

bastante objetiva: 
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“the term ‘foreign language’ is used to denote a language acquired in a 

milieu where it is normally not in use (i.e. usually through instruction) and 

which, when acquired, is not used by the learner in routine situations. (…) A 

‘second language’, on the other hand, is one that becomes another tool of 

communication alongside the first language; it is typically acquired in a social 

environment in which it is actually spoken.” (1986, p. 19) 

Resumindo as palavras de Klein, a distinção entre ambos os termos 

depende, essencialmente, do local “geográfico” no qual é feita a aprendizagem. Assim, 

uma vez que o ensino do Português se encontra em expansão por todo o mundo, 

parece-nos que o termo “língua estrangeira” é mais universal e, como tal, usá-lo-emos 

com maior frequência. 

Tomada esta posição, é importante que se introduzam algumas questões 

relacionadas com a aprendizagem de uma língua estrangeira: porquê a sua 

aprendizagem? Quais as vantagens? Quais as condições de aprendizagem? De que 

forma é que nos modifica enquanto seres humanos ou membros de uma dada 

sociedade? 

Algumas das possíveis respostas pertencem ao domínio do senso comum: 

aprendemos uma língua estrangeira por necessidade profissional, pelo desejo de 

aumentar o nosso campo de conhecimento linguístico ou, simplesmente, para 

conhecermos mais a cultura de um povo e, consequentemente, ter acesso a diferentes 

pontos de vista e formas de ver o mundo. Bizarro e Braga (2004), por exemplo, 

baseando-se nas propostas indicadas pelo Conselho da Europa no Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas (2001), apontam o pluriculturalismo e o 

plurilinguismo como necessidades educativas essenciais tendo em conta a mobilidade 

e contacto intercultural tão característico da sociedade atual: 

“Propostas apresentadas pelo Conselho da Europa (2001), que enfatizam a 

necessidade de a escola promover nos que a frequentam uma competência 

plurilingue e pluricultural, entendida como uma competência “complexa mas 

una, resultado do desenvolvimento simultâneo, em graus diferentes, da 

competência global de comunicação em várias línguas e da experiência em 

culturas diversificadas. Esta competência permite que cada indivíduo, 

enquanto ator social, possa interagir linguística e culturalmente em diversos 

contextos linguísticos”, só assim sendo capaz de dar uma resposta de 
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qualidade aos desafios da mobilidade e do diálogo entre culturas que a 

Europa de hoje lhe faz.” (2004, p. 60) 

Além desta referida vertente de caráter mais pedagógico e pragmático, as 

mesmas autoras referem a aprendizagem de línguas estrangeiras como um meio de o 

indivíduo ter uma melhor noção de si e do mundo que o rodeia: 

“Quantas mais línguas vivas um indivíduo tiver aprendido, mais apto estará 

a aprender nomeadamente outras línguas, mais capaz será de se conhecer 

e conhecer os outros, de se respeitar e respeitar os outros.” (2004, p. 61) 

Neste sentido, a aprendizagem de línguas estrangeiras implica um 

conhecimento de culturas diferentes da materna, o que contribuirá decisivamente para 

uma maior tolerância e respeito pela multiplicidade cultural cada vez mais presente no 

mundo de hoje. Ideais também defendidos por Araújo e Pereira (2004):  

“A construção de uma noção de cidadania que leve em conta a 

interculturalidade é, assim, um passo fundamental para a consolidação da 

justiça social pluralista (…) Este desafio é para todos: para aqueles que se 

deslocam dos seus países de origem, para os dos países que os recebem, 

a classe política, e para aqueles que procuram compreender, dar sentido e 

oferecer soluções para este fenómeno social, mais especificamente os 

cientistas sociais.” (2004, p. 14) 

A implementação da interculturalidade é, pois, fulcral na execução do 

processo de ensino/aprendizagem. Através de uma ampla divulgação e execução 

eficaz, as mentalidades podem começar a mudar, contribuindo, consequentemente, 

para uma maior aceitação do multiculturalismo presente na sociedade contemporânea. 

Sobre este ponto, Bizarro e Braga salientam, igualmente, o papel da Escola no 

processo de conhecimento e aceitação não só das demais culturas, mas também da 

de origem: 

“Comunicar em LVE cruza-se, assim, com a necessidade de conhecer a sua 

própria cultura e as outras culturas. Neste sentido, a cultura, enquanto 

aquisição de uma competência ativa de classificação, torna-se uma 

condição de sucesso escolar e social e, por isso, deve ser um objetivo 

prioritário da escola.” (2004, p. 63) 
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Em acréscimo à Escola, tem igualmente o Professor um papel fundamental 

como meio de transmissão e implementação do pluriculturalismo e plurilinguismo: 

“Apostando no desenvolvimento do plurilinguismo do cidadão europeu, o 

professor de LVEs deve ser sensível à mudança dos objetivos de ensino-

aprendizagem de uma língua, se comparados com os de décadas 

anteriores, percebendo e fazendo perceber, como já referimos, que 

conhecer a língua(s) e a(s) cultura(s) do(s) Outro(s) é conhecer melhor a 

sua própria língua e a sua própria cultura.” (2004, p. 63) 

O papel do Professor é, efetivamente, fulcral no processo de 

aprendizagem. É ele o grande orientador dos aprendentes rumo ao objetivo a que 

estes se propuseram, ou seja, aprender uma língua nova. Como refere Stevick (1982, 

p. 4): “When you called the people there in front of you ‘class’, you accepted for 

yourself the role known as ‘teacher’, and along with it an obligation to help your 

students to move toward the goals that they brought with them.” Tendo o professor, 

deste modo, o papel de orientador dos aprendentes, compete-lhe, igualmente, ser 

capaz de gerir, da melhor forma, a heterogeneidade presente na sala de aula. Sendo a 

aprendizagem de línguas estrangeiras uma atividade crescente a nível mundial, é 

frequente a presença de indivíduos de diferentes nacionalidades e culturas no mesmo 

grupo de aprendentes. Assim, de forma a promover a educação intercultural inerente à 

aprendizagem de línguas, o professor terá de adotar uma postura tolerante e 

democrática dentro do contexto de sala de aula, como referem Bizarro e Braga: 

“A educação intercultural consolida-se, quando o professor propicia a 

igualdade de oportunidades de todos os grupos presentes na escola o 

respeito pela pluralidade, num plano democrático de tomada de decisões e 

de gestão de espaços de diálogo e de comunicação entre todos.” (2004, p. 

58) 

O mesmo assunto é referido por Stevick, que considera o seguinte: 

“you’ll want to be sensitive to individual differences, but you’re likely to 

misinterpret individuals unless you have a reasonably good picture of the 

culture out of which the individuals have come.” (1982, p. 6) 
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Constata-se, assim, que a tarefa atribuída ao docente não é fácil. Por um 

lado, terá de ser capaz de transmitir os ideais de tolerância e diversidade cultural. Por 

outro, não basta transmiti-los: tem de segui-los e respeitá-los de forma a não entrar 

em contradição com os seus ensinamentos. 

A diversidade cultural associada à aprendizagem de uma língua implica 

que o seu ensinamento não se limite apenas ao conhecimento das regras gramaticais 

e campos vocabulares. Já Cunha e Cintra (1984, p. 1) referiram que “língua é um 

sistema gramatical pertencente a um grupo de indivíduos “ e que se tratava da 

“expressão da consciência de uma coletividade”. Ora, efetivamente, não podemos 

dissociar a cultura da língua que a representa e, como tal, a aprendizagem de uma 

língua é uma forma de ter acesso à cultura de um diferente país. Brown e Yule (1983, 

p. 76) referem a importância que o ensinamento da cultura de um país tem aquando 

da aprendizagem de uma língua estrangeira: “the student must have enough 

background knowledge of the culture, knowledge which is relevant to the particular 

instance of the language he is concerned with, to enable him to assess why what is 

being said is being said.” Além desta ideia, Brown e Yule (1983) seguem as linhas de 

pensamento previamente referidas sobre a importância da aprendizagem de línguas e 

culturas diferentes como forma de o indivíduo ter uma maior aceitação sobre a 

diferença e heterogeneidade existente na sociedade atual: 

“The more distant the culture, in terms of values and expectations, the more 

important it is that students be prepared, in ‘background’ classes, to 

understand what it is that people who are producing the target language 

care about, notice, bother to talk about, make judgments about.” (1983, p. 

76) 

Pretendemos, com estes pontos de vista, demonstrar a importância que a 

aprendizagem de línguas estrangeiras exerce não só a nível pedagógico mas também 

relativamente à vertente cultural e de inserção na sociedade atual. Como foi referido, é 

essencial o reconhecimento e aceitação das diferentes culturas e línguas num mundo 

cada vez mais heterogéneo, mas cujos vários povos e nações se encontram mais 

próximos entre si. 

Contudo, para aprender uma língua é necessário que haja condições para 

tal, pois trata-se de um processo complexo e, na maior parte dos casos, moroso e 
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faseado. Assim, Klein (1986) refere três condições necessárias para a aprendizagem 

de uma língua. A primeira será a propensão: uma necessidade interior, instintiva de 

aprender a língua: “there must be some kind of inner force that urges him to make 

progress” (p. 33). Ou seja, o indivíduo sente uma necessidade natural e inata de 

aprender mais, de se desenvolver enquanto indivíduo e aumentar os seus 

conhecimentos linguísticos. Esta necessidade, contudo, não surge do nada e é 

motivada, obviamente, por variadíssimos fatores, como a necessidade profissional, 

académica ou até mesmo gosto pessoal pela aprendizagem das línguas. 

No entanto, para Klein (1986), a propensão não é suficiente. Não basta 

haver vontade, força interior, que impulsione o aprendente, sendo necessário um 

elemento mais profundo e complexo para que a aprendizagem seja efetiva. Segundo o 

referido autor, é necessário que o aprendente possua uma faculdade de linguagem, ou 

seja, a capacidade de processar e assimilar a língua a vários níveis como, por 

exemplo, identificar, discriminar e reproduzir sons da fala corretamente, distinguir 

unidades de som e saber combinar as várias palavras de forma a conseguir elaborar 

unidades de discurso mais complexas, isto é, frases. Efetivamente, de nada adianta 

apenas a força de vontade de um indivíduo para que a aprendizagem tenha sucesso: 

a faculdade mental de aprendizagem de línguas é essencial para que esta ocorra com 

sucesso, daí ser comum a dificuldade 

Finalmente, Klein (1986) refere uma última condição para a aprendizagem, 

sendo esta a mais evidente em relação às previamente mencionadas, porventura, a 

mais essencial: sem acesso à língua-alvo a aprendizagem é impossível. Seja através 

da forma mais comum, ou seja, por intermédio de aulas, pela coabitação em 

sociedade, pela leitura e/ou visualização dos meios audiovisuais, sem uma plataforma 

de acesso à língua que se pretende aprender, a aprendizagem desta é uma tarefa 

impossível.  

Além das três condições acima referidas, achamos igualmente importante 

apresentar o conceito de Language Acquisition Device, criado por Chomsky (1968) e 

igualmente referido por Klein (1986). Este conceito carateriza-se por ser específico do 

ser humano, ou seja, distingue-o dos demais animais, é específico à aprendizagem de 

uma língua e elabora estruturas gramaticais a um nível mais profundo (Klein, 1986). 

De acordo com este conceito, todos os seres humanos nascem com a capacidade de 
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apreensão da língua materna, mesmo que esta seja apresentada de uma forma pouco 

organizada. Efetivamente, quando o ser humano cresce e aprende a língua materna, 

esta não é exposta formalmente, como se o indivíduo se encontrasse no contexto de 

sala de aula. Pelo contrário, o indivíduo é capaz de assimilar as regras da língua de 

uma forma bastante natural e espontânea. 

Desta forma, salienta-se a necessidade de acesso à língua a ser aprendida 

de forma a que a aprendizagem seja bem sucedida. Como refere Klein (1986, p.7) “a 

child raised in complete darkness could never learn to see; by analogy, a child 

deprived of speech input could not build up a grammar.” 

2.1.2. Estratégias de aprendizagem de uma língua estrangeira 

De acordo com Stevick, (1982, p. 12) ter aprendido uma língua significa ”to 

be able to understand it and produce it”. Trata-se, como tal, de um processo complexo 

que não poderá ser feito de uma forma anárquica ou desorganizada. Já aqui foi 

referenciado o papel do docente enquanto guia do aprendente de modo a que este 

atinja as metas de aprendizagem pretendidas. No entanto, o docente é apenas uma 

parte desse processo de aprendizagem. Para que este tenha sucesso, é necessário 

que o aprendente disponha de estratégias de aprendizagem que o conduzam ao 

sucesso. 

Cornaire define estratégia de aprendizagem da seguinte forma: 

“une technique d’apprentissage, une démarche consciente, un plan d’action 

en vue de résoudre un problème, une habileté dont on prend conscience, 

(…) des démarches conscientes mises en œuvre par l’apprenant pour 

faciliter l’acquisition, l’entreposage et la récupération ou la reconstruction de 

l’information.” (1998, p. 54) 

Assim, de acordo com as palavras acima transcritas, uma estratégia de 

aprendizagem são meios, mecanismos, planos, que o aprendente utiliza de forma a 

não apenas facilitar a aprendizagem, mas também a contornar os problemas que vão 

surgindo. 
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São múltiplas as teorias relacionadas com as estratégias de aprendizagem 

de línguas estrangeiras. Cornaire (1998) refere O’Malley et al. (1985) sobre três 

categorias distintas de estratégias de aprendizagem: as metacognitivas, que permitem 

uma auto-reflexão do aprendente sobre o seu progresso e uma melhor planificação 

avaliativa sobre o seu progresso; as cognitivas, relacionadas com a interação entre o 

sujeito e o material de aprendizagem, através da compreensão oral ou escrita; e 

estratégias socio-afetivas, relacionadas com a interação do aprendente com os seus 

pares e professores, aquando do esclarecimento de dúvidas ou outro tipo de 

colaborações.  

Oxford e Crookall (1989), também referidos por Cornaire, acrescentam 

mais três novas categorias de estratégias de aprendizagem às previamente referidas: 

estratégias mnemónicas, compensatórias e afetivas. As primeiras referem-se à forma 

como o aprendente memoriza informação nova, seja através da seleção das palavras 

mais importantes ou das ideias fundamentais de um texto. As segundas são utilizadas 

pelo aprendente como forma de contornar uma possível dificuldade, como, por 

exemplo, o uso de uma paráfrase para entender melhor o significado de um texto ou 

de um sinónimo para o de uma palavra. Por último, as estratégias afetivas relacionam-

se com a confiança e autoestima que o aprendente tem relativamente ao próprio 

processo de aprendizagem. Neste caso, são estratégias mentais que o indivíduo 

utiliza de forma a encorajar-se perante a complexidade e dificuldade inerentes à 

aprendizagem de uma língua estrangeira. 

Além das estratégias previamente indicadas, é igualmente importante 

indicar algumas caraterísticas, defendidas por Bley-Vroman (1989), que condicionam 

aprendizagem de uma língua estrangeira por parte de adultos. São elas a falta de 

sucesso, relacionada com os fracos resultados geralmente apresentados por adultos 

na aprendizagem de uma língua estrangeira; o insucesso geral, que, de certa forma, 

dá continuação ao aspeto anterior, uma vez que o sucesso total no processo de 

aprendizagem de uma língua estrangeira é igualmente raro. Este processo é 

igualmente marcado por uma variação no sucesso, rumo e estratégia. A aprendizagem 

varia de indivíduo para indivíduo e, como tal, a obtenção dos objetivos propostos e o 

meio como a eles se chegam variam consideravelmente de aprendente para 

aprendente. Os próprios objetivos e metas propostas também diferem de acordo com 

o aprendente; tal como já foi mencionado no presente trabalho, as pessoas envolvem-



23 
 

se na aprendizagem de uma língua estrangeira por vários motivos, sejam eles 

meramente didáticos ou profissionais. Uma outra caraterística é a chamada 

fossilização, frequentemente observada em aprendentes que atingem um nível 

linguístico por eles considerado suficiente e após o qual não são registadas mais 

evoluções, permanecendo erros e hábitos erróneos. A importância do erro como forma 

de aprendizagem de uma língua estrangeira é referida por Stevick (1982, p. 22), que 

aponta o erro como um mecanismo praticamente imediato de aquisição: “until a 

student has acquired an item, he will make numerous errors in its use. Learning, by 

contrast, produces correct forms almost immediately.” A importância da instrução 

também é referida como uma caraterística a ter em conta. O autor salienta a 

discussão existente entre o papel de uma instrução de caráter formal, em contexto de 

sala de aula, e outra, com o aprendente meramente inserido num contexto 

comunicacional e apenas exposto a um input de falantes nativos. Sem tomar qualquer 

tipo de posição, Bley-Vroman defende a necessidade de uma prática constante da 

língua-alvo, seja de cariz mais formal ou informal, como forma de aumentar a 

probabilidade de sucesso da aprendizagem da língua estrangeira. A presença do erro 

é igualmente referida como um instrumento importante no processo de aprendizagem. 

A correção do erro é essencial para que o aprendente reconheça as falhas cometidas 

e, deste modo, aumente a eficácia de uso da língua estrangeira. Por último, é 

igualmente referido o papel dos fatores afetivos – personalidade, socialização, 

motivação ou atitude - como decisivamente contributivos para o sucesso do processo 

de aprendizagem. 

Como supramencionado, Bley-Vroman aponta a falta de sucesso como um 

aspeto bastante frequente no ensino de línguas estrangeiras a adultos, por oposição à 

aprendizagem por parte de crianças. Esta discrepância de resultados permite a 

introdução de uma outra temática amplamente discutida no campo da aprendizagem 

de línguas: a forma como esta é processada por adultos e crianças. A ideia geral é 

que a aprendizagem de línguas estrangeiras apresenta melhores resultados nas 

crianças e que os adultos têm mais dificuldades. Contudo, tal como outros assuntos 

dentro deste campo, as opiniões divergem. A suposta maior dificuldade de 

aprendizagem de línguas por parte de adultos já era referida por Chomsky (1968), que 

sugeria que a capacidade de aquisição de uma segunda língua diminui consoante o 

avançar da idade e, como tal, a aprendizagem de uma língua estrangeira por parte de 

adultos teria de se apoiar em outros órgãos mentais. Contudo, Bley-Vroman (1989, p. 
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50), defende que “the adult possesses other knowledge and faculties which are absent 

in the infant” e, como tal, as dificuldades de aprendizagem seriam compensadas com 

outras faculdades que a criança ainda não dispõe. Um outro autor, Krashen (citado por 

McLaughlin: 1987), considera que o processo de aquisição de uma língua estrangeira 

por parte de adultos é em tudo semelhante à aquisição de uma primeira língua por 

parte de uma criança. No entanto, esta posição é contestada pelo próprio McLaughlin, 

que considera tal afirmação uma interpretação errónea do Language Acquisition 

Device (Chomsky, 1968), uma vez que não há provas empíricas que provem tal ponto 

de vista. 

Estes diferentes pontos de vista estendem-se igualmente ao método de 

apreensão da língua estrangeira, questão que será abordada com maior detalhe 

noutro ponto deste trabalho. 

2.1.3. Aprendizagem e Aquisição 

Uma das principais discussões em torno da aprendizagem de línguas estrangeiras 

relaciona-se com o método de aprendizagem e de aquisição da mesma. Analisando 

várias teorias e correntes de pensamento, conclui-se a existência de duas grandes 

metodologias de aprendizagem, geralmente denominadas por aquisição e 

aprendizagem. 

A definição de ambos os termos é bastante comum e partilhada por vários 

autores. Assim, o termo aprendizagem é comummente atribuído ao ensino das línguas 

em contexto de sala de aula, através de passos e etapas cuja dificuldade aumenta 

gradualmente. Os conhecimentos dos aprendentes são praticados e, numa última 

etapa, testados, de modo a que possam ser utilizados em tarefas comunicativas 

(Stevick, 1982). Há, portanto, uma preocupação formal com a deteção e correção de 

erros e posterior feedback como base de apoio à instrução linguística (McLaughlin, 

1987). 

O conceito de aquisição, por outro lado, refere-se a uma aprendizagem da 

língua de uma forma mais informal, porventura aleatória, fora do contexto de sala de 

aula. O aprendente adquire o léxico e as regras gramaticais através de uma forma 

natural de comunicação, não ocorrendo qualquer tipo de exercícios organizados ou de 

aprendizagem académica (Stevick, 1982). Os falantes não se preocupam com a forma, 
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mas sim com o significado e não há qualquer tipo de preocupação com a deteção e 

correção de erros (McLaughlin, 1987). O termo aquisição não é unânime, sendo 

contestado (Gregg, 1989) ou alternativamente classificado como aprendizagem 

espontânea (Klein, 1986), precisamente pelo facto de aquisição decorrer de uma 

forma natural e livre de qualquer orientação sistemática. É igualmente relevante 

apontar que esta aprendizagem espontânea é, por si própria, em certa medida, 

paradoxal. Como aponta Klein (1986, p. 16): “in order to communicate, he [o aluno] 

must learn the language, and in order to learn it, must communicate.”  

Deve, contudo, ser sublinhado que a aprendizagem de uma língua nunca é 

feita de forma completamente livre de orientação. A simples correção de um erro 

numa situação comunicacional real já é, por si mesmo, uma forma de orientação. 

(Klein, 1986). Ou seja, quando há referências a uma aprendizagem guiada e com 

orientação, esta refere-se à efetuada em contexto escolar, sob determinadas regras e 

métodos. De facto, o aprendente espontâneo, de acordo com Klein, carateriza-se por 

se preocupar mais com a comunicação efetiva do que com o uso correto das regras 

da língua-alvo, atitude mais caraterística do ensino de sala de aula, como o próprio 

autor defende: “little if any thought is given to linguistic forms and rules, which are the 

domain of tutored language learning.” (Klein, 1986, p. 17). 

A aquisição de uma língua estrangeira é frequentemente comparada com o 

processo de aquisição de uma língua materna por parte de uma criança. Krashen 

(1985: citado por McLaughlin 1987, p. 21) considera a aquisição como um 

“subconscious process identical in all important ways to the process children utilize in 

acquiring their first language” enquanto aprendizagem é um “conscious process that 

results in knowing about language”. Esta comparação é frequente e, durante muitos 

anos, julgou-se que o período de aquisição de uma língua se desenrolava entre o 

período de nascimento e o início da puberdade. No entanto, esta teoria já foi 

desmistificada, crendo-se, hoje em dia, que o sistema de aquisição de uma língua 

materna por parte de uma criança permanece na vida adulta e, quiçá, durante a vida 

toda. A possibilidade da existência de uma aquisição adulta também é possível, pelo 

que tanto adultos como crianças detêm capacidades que lhes permitem aperfeiçoar o 

conhecimento que têm da sua língua materna e aprender uma outra língua além da 

materna (Stevick, 1982). 
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A questão da ordem entre aquisição e aprendizagem foi também abordada 

por Krashen (1985), que defende que a aprendizagem não se torna em aquisição, 

baseando essa ideia em três fundamentações: 1) por vezes, ocorre aquisição sem 

aprendizagem, ou seja, alguns indivíduos têm uma competência considerável numa 

segunda língua mas desconhecem muitas das regras de forma consciente; 2) há 

casos em que a aprendizagem nunca se torna aquisição, ou seja, uma pessoa pode 

conhecer a regra e continuar a não respeitá-la e, por último, 3) é muito improvável que 

um aprendente venha a saber todas as regras de uma língua estrangeira. No entanto, 

a teoria de Krashen, embora influente e predominante em grande parte dos estudos 

sobre a aprendizagem de língua estrangeira, tem sido contestada por vários autores, 

como McLaughlin (1987) e Gregg (1984). Ambos consideram as fundamentações 

legítimas, mas carentes de provas concretas do resultado prático das mesmas. 

As críticas à divisão entre aquisição e aprendizagem como forma de 

apreensão de uma língua estrangeira são suportadas por outros autores. Klein (1986, 

p. 20) defende que “there is no clear evidence that the processes are basically 

different”, preferindo usar, de uma forma geral, o termo aquisição para se referir tanto 

à aprendizagem como à própria aquisição de uma língua estrangeira. Para Klein, o 

termo “aprendizagem” é apenas “a purely stylistic variant.” (1986, p.20) e que ambos 

os termos se referem unicamente à perspetiva do aprendente, ignorando o docente ou 

o ambiente social. 

Como fica evidente, a discussão entre os dois termos é longa e encontra-

se longe de estar encerrada. São várias as questões colocadas perante a 

aprendizagem ou aquisição de uma língua, tais como qual das duas apresenta mais 

vantagens ou qual surge primeiro no processo global de aprendizagem. Os pontos de 

vista são vários e, como tal, o consenso está longe de ser alcançado. No entanto, são 

comummente apontadas algumas vantagens da aquisição em relação à aprendizagem. 

Stevick (1982), por exemplo, defende que o que foi aprendido num contexto de sala de 

aula pode ser facilmente esquecido, caso não seja praticado. Por outro lado, as regras 

gramaticais e o vocabulário adquiridos num contexto comunicacional e espontâneo 

são raramente esquecidos. No seguimento desta ideia, o que foi adquirido tem, regra 

geral, propósitos essencialmente comunicacionais (sejam eles através da escrita ou 

da oralidade) inseridos na realidade e dando resposta a necessidades concretas e 

imediatas de comunicação. Por outro lado, os conteúdos aprendidos em contexto de 



27 
 

sala de aula e, como tal, de forma mais faseada e organizada, são frequentemente 

usados para traduzir, adaptar ou corrigir conteúdos já previamente aprendidos na 

língua materna, mas sem a vertente comunicacional os mesmos não terão grande 

significado pragmático. 

Em suma, a vertente mais pragmática da aquisição pode induzir à ideia de 

uma maior utilidade prática por parte da mesma, por oposição a uma vertente mais 

teórica da aprendizagem. No entanto, devemos salientar as palavras de Stevick sobre 

a diferença entre ambos os termos, que se centra, sobretudo, na forma como o 

aprendente utiliza os dados que lhe são colocados ao dispor: “the essential difference 

between learning and acquisition may lie in what the student does with what is put in 

front of him, but many parts of a language simply defy anyone to perform learning on 

them!” (1982, p. 23) 

Não obstante as vantagens apresentadas da aquisição perante a 

aprendizagem, esta não deve ser completamente descurada. Stevick (1982) carateriza 

a aquisição como um processo lento, moroso e, como já foi referido, desorganizado e 

sem orientação formal. Além disso, os aprendentes correm o risco de virem a sofrer do 

chamado processo de fossilização, ou seja, indivíduos que vivem durante anos a fio 

num contexto comunicacional diferente do materno – como é o caso do emigrante, por 

exemplo – mas que, devido à ausência de instrução formal da língua estrangeira, 

persistem nos mesmos erros de pronúncia e de gramática. A competência linguística 

fica, portanto, fossilizada, uma vez que não conseguem, de forma autónoma, corrigir 

os erros cometidos (Stevick, 1982). Isto acontece porque o processo de aquisição é 

limitativo, isto é, as pessoas adquirem apenas a quantidade de língua que necessitam 

para cumprirem as suas tarefas diárias. Nas palavras de Stevick (1982, p 26).: “people 

acquire as much of a language as they really need for what they really want, but only 

that much.” Por outro lado, a aprendizagem pode ser realizada de acordo com 

necessidades específicas dos aprendentes e em função de situações autênticas de 

comunicação. 

2.2. Competência e Compreensão 

Pretende-se, neste subcapítulo, abordar um dos aspetos mais 

predominantes do processo de ensino/aprendizagem: a competência comunicativa. 
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Uma vez que a aprendizagem de línguas envolve o uso das mesmas em contexto real 

de comunicação, a presença da competência comunicativa é essencial para um 

conhecimento completo e equilibrado de uma segunda língua. Além disso, uma vez 

que o tema principal deste trabalho incide, sobretudo, no desenvolvimento da 

compreensão oral, achamos igualmente relevante revisitar as noções de competência 

comunicativa e de compreensão auditiva. 

2.2.1. Competência comunicativa 

Um dos principais objetivos de aprendizagem de uma língua estrangeira 

visa, inevitavelmente, o uso da mesma em situações reais de comunicação, de pouco 

valendo o seu conhecimento unicamente teórico. Efetivamente, enquanto falantes 

nativos de uma língua, conseguimos perceber se estamos perante um falante não-

nativo da nossa língua ao apercebermo-nos de certas falhas no seu discurso. Falhas 

essas que podem ir desde uma pronúncia diferente até aos mais óbvios erros de 

construção frásica ou de ausência de vocabulário. 

Contudo, ao contrário da maior parte das regras gramaticais ou conjuntos 

lexicais de palavras, a competência comunicativa não pode ser, ou dificilmente será 

estimulada unicamente através de exercícios mecânicos e de repetição. Como é do 

senso comum, a comunicação entre pessoas resulta, na maior parte dos casos, da 

imprevisibilidade e espontaneidade e, como tal, uma boa competência comunicativa 

requer não só um conhecimento gramatical relativamente vasto, como também o 

domínio de outros fatores. 

Stevick (1982) sugere uma série de aspetos essenciais em contexto de 

aprendizagem formal para que os aprendentes tenham acesso à competência 

comunicativa. Em primeiro lugar, é necessário que os discentes tenham acesso à 

língua-alvo, seja através de trechos auditivos ou segmentos textuais. Em segundo, os 

aprendentes necessitam de compreender o conteúdo do texto como um todo. Por 

último, o docente pode igualmente trabalhar com os seus alunos a função que várias 

palavras e frases desempenham no todo do texto. 

Por sua vez, o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

(2001) elabora uma extensa e detalhada descrição da competência comunicativa 

mobilizada pelos aprendentes. De acordo com o referido documento, a competência 
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comunicativa subdivide-se em três componentes distintas: competência linguística, 

sociolinguística e pragmática. 

Segundo o QECR (2001), não existe um modelo linguístico uniforme que 

reúna o consenso dos estudiosos ao longo dos tempos. Existe, contudo, um consenso 

mediante o qual as línguas devem ser descritas tal como são usadas em contextos 

comunicativos reais e “não como uma qualquer autoridade acha que elas deveriam ser” 

(2001, p. 157). A competência linguística relaciona-se com as habitualmente 

chamadas regras de uma língua, subdividindo-se em seis competências distintas: 

competência lexical, gramatical, semântica, fonológica, ortográfica e ortoépica. 

Uma outra componente da competência comunicativa sugerida pelo QECR 

é a sociolinguística. Esta componente relaciona-se com a vertente pragmática da 

língua, nomeadamente através de aspetos linguísticos de cariz marcadamente social, 

tais como os marcadores linguísticos de relações sociais (formas de saudação e de 

tratamento), regras de delicadeza, expressões de sabedoria popular (provérbios, 

expressões idiomáticas, familiares, etc.), a diferença de registo (oficial, formal, neutral, 

informal, familiar e íntimo) e os dialetos e sotaques (CE, 2001).  

A última componente proposta pelo QECR no âmbito da competência 

comunicativa é a pragmática, relacionada com a capacidade de organização e 

estruturação do discurso e essencialmente usada em situações reais de comunicação. 

A pragmática, é, pois, constituída por várias componentes: a discursiva, relacionada 

com “a capacidade que o utilizador possui para organizar frases em sequência, de 

modo a produzir discursos coerentes” (QECR, 2001, p. 174). Outra componente da 

pragmática é o princípio da cooperação. Segundo esta teoria desenvolvida por Grice 

(1975), os intervenientes de uma troca conversacional contribuem, de forma individual, 

para que a mesma tenha uma sequência lógica e atinja a finalidade proposta, 

seguindo quatro máximas conversacionais: qualidade, quantidade, relação e modo. 

Finalmente, encontra-se a componente da arquitetura do texto. Mais relacionada com 

o âmbito textual do que oral, esta componente, de acordo com o QECR (2001, p. 175) 

centra-se no “conhecimento das convenções de organização de um texto numa dada 

comunidade”. Aborda, assim, a forma estrutural da informação (descrição, narração ou 

exposição), a tipologia narrativa da informação, por intermédio de histórias, anedotas, 
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etc., o formato de construção de uma argumentação e, finalmente, a organização em 

página dos textos escritos (em composição, carta, relatório, etc.). 

2.2.2. Compreensão auditiva 

Essencial à aprendizagem e uso da língua-alvo encontra-se a 

compreensão auditiva. Sem esta capacidade, a aprendizagem encontra-se 

indubitavelmente incompleta, pois é através da audição que o aprendente tem acesso 

à língua em contexto real de comunicação ou de outro tipo. Certos aspetos da fala, 

como a pronúncia, ritmo e sonoridade, poderão ficar seriamente comprometidos sem 

uma compreensão auditiva eficaz. 

Compreensão pode ser definida, segundo Cornaire (1998, p. 64), como “un 

procès actif de construction du sens du texte par le sujet”. Processo ativo, na medida 

em que parte do aprendente a iniciativa para o objetivo final: a compreensão do texto 

em questão. A compreensão de um texto, seja ele transmitido por um formato auditivo 

ou de leitura, almeja o entendimento do mesmo, do seu significado, não só das 

palavras ou frases que o constituem, mas do todo, do sentido e mensagem que 

transmite.  

Uma das dificuldades mais frequentes, se não mesmo a mais comum, no 

contexto de aprendizagem de uma língua estrangeira, relaciona-se precisamente com 

o obstáculo colocado pela compreensão auditiva, que nem sempre é bem-sucedida. 

Frequentemente, o aprendente ouve o discurso de uma forma demasiado lenta ou 

então demasiado rápida e pouco percetível, através de falantes nativos. De facto, o 

discurso nativo pauta-se por imprecisões, omissão de sons, entre outras falhas, típicas 

de quem domina e percebe a língua materna. Como apontam Brown e Yule (1983, p. 

59) “The multitude of possible interpretations of every utterance we hear does not even 

occur to us, since the meanings we extract are so constrained by the context of 

utterance”, ou seja, o entendimento que fazemos daquilo que ouvirmos depende, em 

muito boa parte, do contexto no qual se insere, sendo muito raro entender, de forma 

minuciosa, todas as expressões e sons que ouvimos. Em acréscimo, em contexto de 

sala de aula, o aprendente encontra-se, na maior parte dos casos, exposto apenas a 

um tipo de discurso e, consequentemente, de sotaque, pronúncia ou ritmo: o que é 

falado e como é falado pelo seu docente (Brown & Yule, 1983). Sobre este tópico, 

sublinhe-se-se o seguinte: 
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“Most foreign learners will not acquire a comfortable ability to listen and 

understand the foreign language as spoken by native speakers if they only 

listen to their teacher and classmates and feedback from their own spoken 

production.” (Brown & Yule, 1983, p. 55) 

Desta forma, o aprendente necessita de ter acesso, no decurso das suas 

aulas, a múltiplas formas e meios que lhe permitam um acesso claro à língua-alvo. 

A proficiência de uso de uma língua ficará sempre incompleta se o 

aprendente não aprender a ouvi-la e, mais do que isso, a compreendê-la. Porém, de 

que forma é que o processo de audição decorre? Quais as estratégias de audição que 

o aprendente utiliza de forma a compreender os conteúdos que ouve? Salienta-se a 

categorização elaborada por Chamot et al. (1988) em dois tipos diferentes de ouvintes: 

os bons ouvintes e os ouvintes “malhabiles”, que aqui traduziremos como inábeis. 

Segundo os referidos autores, o que distingue os primeiros dos demais é a utilização 

eficaz de certas estratégias como a autoavaliação, o registo de apontamentos e a 

atenção seletiva. Além destas, várias estratégias de audição são apresentadas por 

Cornaire (1998), que refere algumas das mais relevantes, bem como os respetivos 

investigadores. Murphy (1987), por exemplo, defende quatro estratégias 

frequentemente utilizadas por ouvintes mais competentes. São elas a recordação 

(recalling), a especulação (speculating), a análise (probing) e a introspeção 

(introspection). 

Segundo as explicações de Cornaire (1998), a recordação consiste na 

reformulação, por parte do sujeito e por palavras suas, de elementos textuais ouvidos 

após uma primeira audição. A especulação, por sua vez, usa as experiências e 

conhecimentos anteriores, bem como a imaginação do sujeito, de forma a prever a 

informação ainda não divulgada. A análise envolve a análise e interpretação das ideias 

apresentadas no texto e a elaboração de um julgamento crítico “à partir d’idées 

explicitées et d’inférences” (1998, p. 61). De salientar que, nesta etapa, segundo 

Murphy, os melhores aprendentes utilizam regularmente os seus conhecimentos da 

estrutura global do texto, ao passo que os aprendentes com maiores dificuldades 

apoiam-se, sobretudo, no léxico considerado familiar presente no texto. Por último, a 

introspeção visa a elaboração de uma avaliação crítica do aprendente sobre a sua 

experiência de audição, mais especificamente sobre a dificuldade da mesma.” 
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Cornaire refere igualmente as estratégias de audição apresentadas pela 

equipa de investigadores constituída por O' Malley, Chamot e Kupper, (1989): a gestão 

da atividade, a utilização dos conhecimentos prévios e a inferência. Para estes autores, 

os bons ouvintes utilizam as estratégias supramencionadas de uma forma eficaz e, 

além disso, são capazes de manter a atenção e de se reorientarem após o surgimento 

de um problema, ao passo que os maus ouvintes se desorientam e são incapazes de 

acompanhar o ritmo. Os autores acrescentam que os ouvintes com dificuldades têm a 

tendência de analisar o texto palavra por palavra, por oposição aos bons, 

suficientemente hábeis para analisar grandes blocos de informação e, por conseguinte, 

com melhor capacidade de entenderem o texto como um todo. 

São igualmente apresentadas as estratégias auditivas do estudo 

desenvolvido por Rost e Ross (1991) com aprendentes da língua inglesa de 

nacionalidade japonesa. No mencionado estudo, realizado com a narração de uma 

história, os aprendentes enunciavam as suas dúvidas de uma forma diferente, 

dependendo do seu nível de aprendizagem. Enquanto os mais experientes 

formulavam questões mais complexas, tal como «não compreendi o significado desta 

palava. O que significa?», os iniciantes, mais dependentes do texto, apoiavam-se, 

como refere Cornaire (1998, p.63) na “redondance lexicale”, dizendo apenas «não 

percebi esta palavra», não sendo, por isso, detentores de uma autonomia linguística 

que lhes permita uma maior desenvoltura na colocação de questões. 

Cornaire aponta também as quatro estratégias de audição elaboradas por 

Vandergrift (1992): a competência linguística, a competência da compreensão, o sexo 

e o estilo de aprendizagem. Vandergrift chegou a quatro conclusões: a primeira, que 

os aprendentes de todos os níveis linguísticos utilizam, sobretudo, estratégias 

cognitivas. A segunda consiste no uso das estratégias metacognitivas são sobretudo 

utilizadas pelos aprendentes mais experientes e autónomos, na medida em que são 

capazes de reconhecer um problema e corrigir o rumo em que se encontram caso seja 

necessário. A terceira conclusão, relacionada com o sexo dos aprendentes, prende-se 

com a igualdade de estratégias utilizadas tanto por homens como por mulheres, não 

havendo, por isso, qualquer tipo de distinção com base no sexo. Por último, Cornaire 

conclui que, segundo Vandergrift, apesar da variação na utilização das estratégias, o 

estudo realizado não permite uma conclusão definitiva sobre a possível ligação entre 

um estilo de aprendizagem global e analítico e a utilização de estratégias individuais. 
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Não obstante as estratégias de audição acima indicadas, Cornaire acaba 

por definir o que, no seu entendimento, é um bom ouvinte. Assim, “le bon auditeur est 

celui qui sait adapter son fonctionnement cognitif à la tâche qu’il doit réaliser, en 

détectant ses propres difficultés et en y apportant des solutions grâces à la mise en 

œuvre de stratégies” (1998, p. 65). 

Além da definição supracitada, Cornaire aponta seis tipos diferentes de 

estratégias utilizadas por um bom ouvinte. São elas 1) a utilização de conhecimentos 

anteriores, 2) a utilização de inferências, 3) a utilização do contexto, 4) a utilização da 

antecipação, 5) a utilização da análise e do julgamento crítico e 6) a utilização da 

objetivação. As quatro primeiras estratégias relacionam-se com o ato da compreensão, 

ao passo que as duas últimas são estratégias metacognitivas.  

O bom ouvinte é, portanto, aquele que mais eficazmente utiliza todos os 

elementos ao seu dispor (Cornaire, 1998). Não se lhe exige que perceba todas as 

palavras expressas no exercício de audição, pois não é esse o seu propósito. O 

exercício de audição pretende que o ouvinte seja capaz de formular uma interpretação 

e compreensão do texto enquanto um todo e não palavra a palavra, como afirmam 

Brown e Yule: 

“the aim of a listening comprehension exercise should be for the student to 

arrive successfully at a reasonable interpretation, and not process every 

word, and not to try to work out all that is involved in the literal meaning of 

the utterance, since that is, in principle, an impossible task.” (1983, p. 57) 

Tratando-se igualmente de uma atividade de audição bastante recorrente 

na aprendizagem de línguas estrangeiras, procurar-se-á demonstrar, no capítulo 

seguinte, a utilidade de uma canção não só como ferramenta de aprendizagem de 

uma língua estrangeira mas também como forma de divulgar a cultura e caraterísticas 

da sociedade de um país, com o recurso a uma metodologia eclética que tem em 

conta todas as considerações teóricas aqui apresentadas. 

2.3. O uso da canção em contexto de sala de aula 

A presença da canção em contexto de sala de aula é frequentemente 

marcada pela associação de um certo preconceito. Regra geral, certos aspetos 
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frequentemente envolvidos na aprendizagem de uma língua estrangeira, tais como 

regras gramaticais ou campos lexicais, são raramente associados à atividade de 

audição de uma canção na sala de aula. Pelo contrário, dado o caráter de 

entretenimento, lúdico e de ligação da canção à cultura popular, à audição de uma 

canção são frequentemente associadas ideias de diversão e de pouca aprendizagem. 

No entanto, pretendemos desmistificar este preconceito global, demonstrando, nas 

páginas seguintes, que o uso da canção na sala de aula é uma ferramenta válida e útil 

para a aprendizagem de uma língua estrangeira. Esta demonstração de ideias será 

realizada através de várias etapas. Começaremos por indicar, de uma forma geral, as 

caraterísticas de uma canção e o que a distingue de outras ferramentas textuais. Em 

seguida, indicaremos a relevância e vantagens gerais do uso da canção. 

Demonstraremos, ainda, de que forma o uso da canção pode beneficiar a cognição e 

outros aspetos mentais, a capacidade linguística e, por último, como pode ser um 

instrumento divulgador da cultura de um país ou língua. Serão igualmente 

referenciados critérios de escolha de uma canção, bem como formas de a trabalhar. 

2.3.1. O que é uma canção? 

É importante termos em conta ao que nos referimos em concreto quando 

usamos a palavra “canção”. 

O dicionário online Priberam da Língua Portuguesa define “canção” como 

uma “composição em verso para canto”14 . Outro dicionário online internacional, o 

Merriam-Webster15, apresenta várias definições para a mesma palavra – usando a 

tradução inglesa “song” como referência – tais como “1) the act or art of singing; 2) [a] 

poetical composition; 3) a) a short musical composition of words and music, b) a 

collection of such compositions”; (…) 5) a) a melody for a lyric poem or ballad, b) a 

poem easily set to music”. Já a Encyclopædia Britannica refere “song” como “[a] piece 

of music performed by a single voice, with or without instrumental accompaniment.”16. 

Como pudemos observar pelas definições acima referidas, “canção” é tida, 

de uma forma geral, como uma composição textual em verso – e, por isso, de 

                                                
14

 Cf. "canção", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2010, 
http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx?pal=canção [consultado em 23-07-2011]. 
15

 Cf. http://www.merriam-webster.com/dictionary/song, consultado em 23 de julho de 2011 
16

 Cf. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/554315/song consultado em 23 de julho de 
2011 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/song
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/554315/song
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natureza poética e lírica – cujo principal objetivo é o canto da mesma. Pressupõe-se, 

igualmente, que uma canção seja composta por letras, de forma a que o canto, 

individual ou coletivo, possa ser realizado. Pensamos que é igualmente curioso referir 

que ficam, de certa forma, excluídas do conceito de “canção” as peças instrumentais 

às quais não se encontram associadas qualquer tipo de letra, ou seja, as “canções 

instrumentais”. Griffee (1992, p. 3), no entanto, esclarece esta questão ao propor uma 

distinção entre o que é “canção” e “música”: “the word song refers to pieces of music 

that have words, especially popular songs such as those one hears on the rádio. By 

music is meant instrumental music”. 

O mesmo autor aponta, inclusive, três caraterísticas próprias da canção, 

que a distinguem das demais formas líricas e/ou poéticas. De acordo com Griffee 

(1992) as canções são mais breves e incisivas do que a poesia, veiculando uma 

menor quantidade de informação e de conteúdo semântico. Um outro aspeto que 

distingue a canção da poesia é o meio como temos acesso à mesma. Regra geral, 

tomamos conhecimento da canção primeiramente através da audição da mesma e só 

depois é que a respetiva letra é analisada e estudada com maior cuidado. A poesia, 

por outro lado, é geralmente transmitida através da leitura primária do texto, do 

suporte escrito e não oral. 

Griffee (idem) também considera que a canção se distingue da poesia 

através do uso de mecanismos que resultam numa maior sensação de repetição e de 

redundância. Entre estes mecanismos contam-se o uso de empréstimos de versos de 

outras canções, provérbios, expressões idiomáticas, bem como aliterações, elemento 

também bastante comum na poesia. Além disso, de uma forma geral, a canção é 

breve e funciona através de um sistema de repetição da sua letras por várias vezes, 

quer ouçamo-la na rádio, em CD ou em concerto. A canção pretende ser memorizada 

e cantada, funcionando o refrão, através da sua repetição, geralmente por duas ou 

mais vezes, como o principal ponto de partida para a divulgação da sua ideia 

fundamental. Devemos, contudo, apontar que o mesmo pode acontecer com um 

poema, embora este não seja o principal objetivo da poesia. Os mecanismos de 

repetição presentes na canção podem ser decisivos no processo de memorização e 

interiorização das regras de uma língua. Esta ideia é defendida por Stevick (1982), 

que aponta os exercícios de repetição, realizados de forma individual ou em grupo, 
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como um mecanismo de construção de padrões e imagens que facilitam a 

aprendizagem da língua-alvo. 

Por último, Griffee (idem) refere que a canção “fala” para o ouvinte de uma 

forma muito diferente de um poema, ocorrendo uma maior envolvência entre texto, 

cantor e audiência. Assim, ao contrário de um poema, no qual não existe qualquer 

elemento de ligação entre as palavras e o leitor, o texto de uma canção é veiculado 

para a audiência através do cantor. Tal como a representação de um bom ator ou atriz 

num filme, as palavras de uma canção ganham uma força diferente, personalizada e 

mais emotiva quando cantadas por um bom intérprete. 

Não obstante as diferenças referidas, a fronteira entre canção e poesia é, 

por vezes, muito ténue. A disposição do texto em forma de verso, o uso de recursos 

estilísticos, a brevidade do texto e o significado muitas vezes implícito são 

caraterísticas que acompanham ambos os géneros textuais. São frequentes no 

universo musical as adaptações a canção de poemas cujo autor certamente estaria 

longe de imaginar que, um dia, as suas palavras seriam acompanhadas de música e 

interpretadas por um vocalista, estabelecendo, assim, a ponte entre poesia e música. 

Referindo um exemplo em concreto, é inegável a importância que a adaptação 

musical do poema Ser Poeta, de Florbela Espanca, por parte do grupo Trovante, na 

década de 80, teve na divulgação da obra da poetisa portuguesa, funcionando, muitas 

vezes, como porta de entrada para o conhecimento da restante obra poética. 

2.3.2. A canção na sala de aula – porquê? 

O objetivo deste subcapítulo é o de demonstrar as vantagens no uso da 

canção na sala de aula como instrumento de aprendizagem de uma língua estrangeira. 

Tal como foi referido anteriormente, a ideia preconcebida sobre o uso da canção como 

ferramenta pedagógica não é semelhante ao uso de um poema ou outra tipologia 

textual mais convencional. A ideia geral é que a canção é um instrumento 

essencialmente lúdico e, como tal, as suas vantagens pedagógicas e educativas são, 

com frequência, postas de parte. Porém, como aponta Calvet (1980, p. 20) “il est 

agréable d’écouter de la bonne chanson, de la bonne musique, et l’on voit mal, dès 

lors, pourquoi il nous faudrait nous en priver et en priver les élèves.”. 
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Apesar de a vertente lúdica e de associação à cultura do entretenimento 

poderem ser elementos que mais contribuem para o preconceito do uso da canção em 

contexto de sala de aula, a verdade é que, quando o docente elabora uma atividade 

que envolve o uso de uma canção popular, esta foge aos trâmites mais típicos e 

convencionais de uma aula, frequentemente pautada pelo uso regular de leituras de 

textos narrativos, poéticos, escrita de textos, entre outras atividades mais comuns. 

Pela associação inevitável à música, a audição de uma canção é uma atividade que 

prima pela diferença, alternativa, presença de ritmo e vivacidade. Ouvir uma canção 

pode ter efeitos relaxantes e agradáveis, introduzindo uma atmosfera mais agradável 

e informal. 

O uso das canções como alternativa a outras atividades mais 

convencionais é um ponto de vista frequentemente defendido por vários autores. 

Calvet, (1980, p. 20), por exemplo, afirma que “les élèves aiment les chansons, ils 

préfèrent même les chansons à bien des exercices scolaires.” De facto, é muito raro 

os alunos revelarem insatisfação ou aborrecimento aquando da audição de uma 

canção em plena sala de aula. Tal como um filme ou um livro de aventuras, por 

exemplo, trata-se de um material produzido pela cultura popular e que não é 

imediatamente associado ao preconceito erróneo de aprendizagem, que muitas vezes 

povoa o imaginário popular com complexas memorizações de regras gramaticais 

rígidas e de listas infindáveis de vocabulário. 

O facto de a canção ser associada a um cariz mais informal de produção e 

receção conduz, consequentemente, a um aliviar da pressão global aquando da 

aprendizagem de uma língua estrangeira. Escutando uma canção, é possível aprender 

regras gramaticais ou campos lexicais de uma forma alternativa, sem a pressão óbvia 

de acertar ou errar, como numa ficha de trabalho cuja estrutura mais rígida e fixa é 

passível de aumentar o constrangimento relativamente ao erro. Como defende Griffee, 

(1992, p. 4) “Songs (…) give us the external cover we need to feel more secure while 

at the same time providing the internal support to carry on with the task.” Mesmo que 

se trate de um exercício no qual se pretenda errar o menos possível, a utilização de 

uma canção contribui para a dissimulação da dificuldade associada e aumento de 

confiança do aprendente para a execução da tarefa. 
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De uma forma geral, a canção funciona como um intervalo, um aliviar da 

rigidez de regras associada à aprendizagem de uma língua estrangeira. Além disso, a 

canção pode ter o mesmo efeito nos indivíduos que um belo poema ou outra forma de 

arte. Tratando-se de uma tipologia textual lírica, a canção apela aos sentimentos de 

quem a escuta, aborda questões e temáticas que não são estranhas aos ouvintes. 

Griffee não ignora esta perspetiva emocional e artística da canção, como se pode 

observar: 

“Songs speak to us directly about our experiences, they reassure us in our 

moments of trouble. They are a satisfying art form: the lyrics fit the music 

and the music fits the lyrics and together they form a complete unit. Another 

reason might be the ability of songs and music in general to affect our 

emotions. Many people can be moved to tears or other strong emotions by 

music, and songs can acquire strong emotional associations with people, 

events and places.” (1992: 4) 

Efetivamente, a componente emocional e artística de uma canção não 

deve ser ignorada. A mensagem da letra de uma canção (e até a própria música) deve 

ser analisada e compreendida por todos os intervenientes, sob pena de se tratar de 

uma abordagem demasiado superficial e pouco explorativa da riqueza que muitos 

destes documentos abordam. A canção não deve ser considerada um género menor 

perante um poema, crónica ou outro texto narrativo. Só uma canção é capaz de juntar, 

como um todo indivisível, música e letra e, como tal, essa unicidade não deve ser 

descurada pelo docente. 

As vantagens para o uso de uma canção como instrumento de 

aprendizagem de uma língua são várias e Ribeiro (2002), é outra autora que refere 

algumas razões de caráter geral pelas quais a audição de canções na sala de aula 

pode ser uma atividade benéfica: 

 A canção é o reflexo e produto de uma cultura. Como tal, é uma 

demonstração inequívoca dos alicerces socioculturais de uma 

língua; 

 Introduz um filtro de apoio emocional aquando do processo de 

aprendizagem de uma língua, reduzindo a pressão de 

aprendizagem da mesma; 
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 O próprio professor sai beneficiado, uma vez que se trata de uma 

atividade que estimula o processo de preparação da mesma, 

tornando-o revigorante, permitindo que o docente experimente 

novas dimensões do ensino e responsabilidades; 

 Os aprendentes podem identificar-se com a linguagem usada na 

canção, uma vez que esta é, em muitos casos, bastante 

semelhante à corrente e coloquial, usada no quotidiano. 

Como se pode observar pelos argumentos acima referidos, as vantagens 

da audição de uma canção em contexto de sala de aula são várias e abrangem 

diversos campos de conhecimento. De salientar que o benefício do uso da canção não 

incide apenas nos aprendentes, mas igualmente no docente. A novidade e a 

alternância que o uso da canção representa podem igualmente funcionar como um 

verdadeiro estímulo para o docente, que poderá aproveitar este tipo de atividade para 

introduzir aspetos representativos do seu povo e cultura. 

Lacorte (2001) também apresenta várias razões para o uso da canção. 

Não diferindo muito das demais apresentadas, salientamos a insistência na canção 

como alternativa a outros materiais mais comuns, como os manuais ou livros de 

exercícios; a influência no aumento do nível de motivação e interesse em relação ao 

conteúdo linguístico e cultural da língua de aprendizagem; a facilitação da 

compreensão de estruturas gramaticais complexas inseridas, neste caso, num 

contexto próprio e a mudança de ritmo que proporciona no processo de ensino-

aprendizagem, independentemente das técnicas que estão a ser utilizadas. 

As razões previamente apresentadas para o uso da canção como 

ferramenta de ensino de uma língua estrangeira são de caráter meramente geral, sem 

entrar em particularidades. No entanto, julgamos que é igualmente importante 

ressalvar a influência que a audição de uma canção pode ter em outros campos mais 

particulares. Daí que tenhamos optado por apresentar, nas páginas seguintes, mais 

vantagens distribuídas em divisões mais específicas, nomeadamente as vantagens de 

caráter cognitivo, linguístico e cultural. 
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2.3.3. Vantagens mentais e cognitivas 

A canção é, essencialmente, um material de caráter auditivo. Apesar de 

também poder envolver a leitura da letra, quando se ouve uma canção, a capacidade 

que se encontra em maior destaque é indubitavelmente a audição. Daí que um dos 

principais benefícios do uso da canção será, precisamente, o desenvolvimento da 

capacidade auditiva. 

Relativamente ao desenvolvimento da capacidade auditiva, Ribeiro refere 

o seguinte: 

“listening is an essential skill area which deserves to be taught and needs to 

be learned. Listening, the process of receiving, attending to, and assigning 

meaning to aural stimuli and a complex, problem-solving skill is the basic 

mechanism through which rules of the language are internalized” (2002:30) 

É, no entanto, importante salientar que o desenvolvimento das 

capacidades auditivas não se esgota unicamente na audição de uma canção, havendo 

muitas mais atividades que podem desenvolver o estímulo auditivo, como a audição 

de um diálogo ou um ditado. Assim, o que torna uma canção diferente? Porquê optar 

pela audição de uma canção em vez de um texto lido pelo próprio docente? A 

resposta encontra-se na presença da musicalidade, padrões de ritmo, rima e 

movimento físico muitas vezes induzidos através da música (Ribeiro: 2002). De igual 

forma, a música aumenta a capacidade de memorização e, como tal, não deverá ser 

descurada em contexto de sala de aula, tal como referem Scarcella e Oxford (citados 

por Ribeiro, 2002:30): “focusing attention in listening is essential. Listening to music 

can make an important contribution since music helps to enhance the attention span”.  

A importância da capacidade auditiva é frequentemente descurada, sendo, 

repetidamente secundarizada perante as outras capacidades como a leitura, escrita ou 

fala. No entanto, como refere Rivers (citado por Lacorte, 2001) “listening is used in 

everyday life far more than any other single language skill: twice as much as speaking, 

four times more than reading and five times more than writing.” De facto, quer seja a 

dar uma simples instrução de uma atividade ou a chamar a atenção de um aprendente, 

a necessidade de ouvir está sempre presente, mesmo que não seja o foco principal. 
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Salientamos Roost (1994, citado por Lacorte, 2001), que refere três 

elementos essenciais no uso da capacidade auditiva para a aprendizagem de uma 

língua estrangeira. Segundo o referido autor, a aprendizagem de uma língua 

estrangeira envolve um processo de interação entre aprendentes para que o 

entendimento seja alcançado. Ora a audição de uma canção é uma das formas de 

acesso à L2, contribuindo para a sua aprendizagem. Em segundo, sendo a canção 

uma forma de expressão da língua-alvo, a audição da mesma funciona como uma 

ferramenta de desafio para o aprendente tentar compreender a língua que está a 

aprender. Por último, a canção dá acesso a novos padrões de aprendizagem de 

regras de vocabulário, gramática e padrões de interação existentes numa língua. 

Achamos relevante desenvolver este último ponto, na medida em que uma canção, 

como já foi referido previamente, além de um reflexo da cultura de um povo, é 

igualmente o reflexo da linguagem por ele produzida. Assim, não são raras as vezes 

em que encontramos, numa canção, marcas do discurso quotidiano, tais como 

reformulações, redundâncias, hesitações ou mudanças topicais (Harmer, 1991, citado 

por Ribeiro, 2002). 

Uma outra vantagem de caráter cognitivo que devemos ter em conta é o 

dinamismo e vigor que podemos associar à audição de uma canção. Mesmo que a 

atividade não exija o canto da letra ou movimento corporal por parte dos aprendentes, 

estes jamais poderão ficar indiferentes ao ritmo da mesma (Ribeiro, 2002). Não nos 

referimos unicamente ao ritmo musical da canção, mas igualmente ao ritmo e 

sonoridade da língua, uma ideia reforçada por Griffee (1992, p.4) "in using songs and 

music in the classroom we are exposing students to the rhythm of language.” Cada 

língua tem um ritmo, uma sonoridade própria, e indubitavelmente que a audição de 

canções é um meio de absorvê-las. Calvet (1980: p. 5) refere inclusive a associação 

quase histórica que a aprendizagem de línguas tem com a audição de canções e 

outros jogos de palavras “tout le monde s’en est rendu compte un jour ou l’autre: 

lorsqu’on apprend une langue étrangère, les choses qui résistent le plus longtemps à 

la compréhension sont les jeux de mots et les chansons.” Sem dúvida que esta 

resistente associação ao longo dos tempos se deve à acessibilidade que a canção, 

enquanto jogo de palavras e de ritmo linguístico, tem relativamente à língua de 

aprendizagem. 
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2.3.4. Vantagens linguísticas 

As vantagens do uso da canção abrangem, como não poderia deixar de 

ser, a componente linguística. Não será correto indicá-la como a mais importante, mas 

é certo que a aprendizagem de uma língua envolve, de modo particular, o 

conhecimento linguístico da mesma. E devemos ressalvar que, por conhecimento 

linguístico, agrupamos, de acordo com o indicado no QECR (2001), a componente 

lexical, a gramatical, a semântica, a fonológica, a ortográfica e a ortoépica. Todos 

estes campos podem ser estimulados através da audição de canções, como 

procuraremos demonstrar. 

Já sugerimos neste trabalho uma definição de “canção”, concluindo que a 

letra é uma das partes que a constitui. Do mesmo modo, também já foi previamente 

referido que a canção é um produto não só da cultura do país de origem, mas também 

da sua língua. Assim, conhecer e compreender o texto de uma canção é ter acesso às 

regras linguísticas que constituem uma língua. Calvet (1980, p. 5) indica, 

inclusivamente, a presença de jogos de palavras nas canções como uma metodologia 

de acesso às estruturas gramaticais que compõem uma língua: “il y a effectivement 

dans les jeux de mots une analyse intuitive de la langue, une révélation de ses 

structures, qui impliquent une profonde connaissance de cet instrument.”. 

Efetivamente, a canção, tal como o poema, é essencialmente um jogo de palavras, 

uma amálgama de estruturas gramaticais e frásicas que introduzem o aprendente às 

regras linguísticas da língua de aprendizagem. O mesmo autor insiste na canção 

como um caminho de acesso a diferentes níveis de conhecimento da língua, desde a 

iniciação até níveis mais elevados: “la chanson est aussi de la langue, elle constitue 

même une bonne introduction à la réception de différents types de langues, de 

différents niveaux de langues.” (Calvet: 1980, p.20). 

A canção é igualmente uma forma de expor a língua de aprendizagem aos 

aprendentes num contexto real, sem artifícios ou alterações pouco naturais. Griffee 

(1992), por exemplo, defende que a linguagem presente nas canções é mais natural e 

espontânea do que a encontrada nos manuais de aprendizagem, muitas vezes 

alterada de forma a ir ao encontro dos níveis de conhecimento dos aprendentes. Ora, 

estas alterações tornam, por vezes, a língua dos manuais artificial e pouco semelhante 

à que se utiliza de forma regular no dia a dia. Assim, perante canções originais, sem 



43 
 

alterações, o autor considera-as como uma forma de introduzir a língua viva na sala 

de aula. 

E sendo a língua viva, quotidiana, um espelho da sociedade que a produz, 

passaremos às vantagens do ponto de vista sociocultural que a audição de uma 

canção pode trazer no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira. 

2.3.5. Vantagens socioculturais 

A música, tal como outras formas de arte (a poesia, cinema, escultura, 

pintura, entre outras), é o produto da cultura e da sociedade de um país, da sua língua 

e, assim sendo, funciona como um meio divulgador da mesma. Ao reproduzir uma 

canção na sala de aula, estamos a transmitir uma pequena amostra do que a cultura 

(neste caso, a portuguesa) é capaz de produzir e, deste modo, estamos a divulgá-la. 

Esta perspetiva é defendida por Griffee, (1992: p. 5) “music is a reflection of the time 

and place that produced it. Every song is a culture capsule containing within itself a 

significant piece of social information.” De facto, se analisarmos a história da música 

popular ao longo do século XX, podemos verificar como os principais acontecimentos 

socioculturais afetaram igualmente os conteúdos textuais das músicas então 

produzidas. Eventos históricos como a guerra do Vietname na década de 60 deram 

origem ao movimento hippy e às canções de protesto e apologistas da paz mundial. O 

boom tecnológico e informático dos anos 80 refletiu-se no mundo musical com o uso 

de sintetizadores e outros instrumentos de cariz eletrónico. Mais recentemente, no 

início de 2011, em Portugal, uma canção amplamente divulgada através da redes 

sociais tornou-se um fenómeno de popularidade, permitindo que a canção “Que Parva 

que Sou”, da banda Deolinda, se tornasse num instrumento de crítica social ao estado 

políticoeconómico de Portugal. Como defende Griffee (1992), trazer uma canção para 

a sala de aula envolve trazer igualmente a cultura da canção e, consequentemente, 

acrescentamos, é promovida a interculturalidade entre os aprendentes das mais 

variadas nacionalidades. 

A inevitável associação entre canção e cultura e a resultante divulgação de 

ideais interculturais é defendida igualmente por outros autores. Lacorte (2001, p. 53), 

por exemplo, considera que “songs can be used to develop students’ language 

proficiency and foster greater understanding and appreciation of the target culture.” Ou 

seja, a canção, por si só, não serve apenas para o aumento da proficiência de 
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aprendizagem da língua-alvo, mas é também um instrumento de divulgação da 

cultura-alvo. Calvet também coloca a canção como um meio divulgador de uma cultura, 

de uma civilização e, num plano mais pessoal, como ela pode falar diretamente para o 

ouvinte, fazendo-o identificar com problemas pessoais ou situações por ele 

vivenciadas. A canção torna-se, assim, mais do que uma ferramenta pedagógica: 

“les peuples chantent et écoutent des chansons qui, d’une façon ou d’une 

autre, parlent d’eux, de leurs problèmes, de leur histoire, de leur situation. Et 

si apprendre une langue, c’est aussi apprendre un peu de la civilisation qui a 

donné naissance à cette langue et dans laquelle elle vit, la chanson se 

trouve justement à la croisée de ces différents chemins. Elle est langue, elle 

est culture, elle est plaisir et elle peut être moyen pédagogique.” (1980, p. 

20) 

Novamente, Calvet não está só quando refere o papel da canção como 

divulgadora da língua e cultura de aprendizagem. Ribeiro (2002, p. 31) defende o 

papel que a canção tem como “corrente” da cultura na língua, afirmando que “songs 

can be an important conveyor of culture in language.”. Se a música é universalmente 

considerada como uma forma de cultura, então a canção, enquanto forma musical, é 

igualmente capaz de expressar as ideologias, crenças e valores de um povo.  

No seguimento desta ideia, salientamos as palavras de López (2005), que 

destaca o papel da letra da canção como veículo motivador do debate e discussão de 

temas atuais e polémicos em contexto de sala de aula: 

“Tampoco hay que menospreciar el papel que tienen las letras de las 

canciones como desencadenantes de debates sobre cuestiones polémicas 

en la classe y como reflejo social y linguístico de las variedades del español 

en los que se habla.” (López, 2005, p. 807) 

O debate em sala de aula sobre questões polémicas, como refere a autora, 

é um método válido de divulgação de diferentes ideologias, crenças e costumes entre 

os aprendentes e que, inclusive, estimula a competência comunicativa. Sendo a 

canção um produto da sociedade da qual é originária, não é raro encontrar canções 

que expressem pontos de vista socioculturais e ideológicos diferentes da cultura 

materna. Desta forma, é indispensável que a classe docente não ignore o papel 

promotor da canção do conceito de interculturalidade. Como tal, frisamos a posição de 
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Bizarro e Braga sobre a função do docente relativamente à promoção da 

interculturalidade entre os seus alunos: 

“No século XXI, um professor precisa de saber identificar e distinguir os 

conceitos de atitudes, valores, crenças e comportamentos. Precisa de 

identificar, caracterizar e desmontar estereótipos culturais. Precisa, ainda, 

de, assumindo um ponto de vista humanista, pedagógica e cientificamente 

competente, se servir de formas e meios diversos de comunicação para 

anular preconceitos, recorrendo a estratégias educativas variadas e a 

metodologias que sirvam o conhecimento do EU e do OUTRO.” (2004, p. 

63) 

É comummente aceite que a música é uma arte universal, indiferente a 

barreiras físicas ou psicológicas impostas pelo homem. Uma canção detentora de uma 

mensagem significativa pode, tal como um poema ou um romance, apelar à tolerância 

e aceitação da heterogeneidade da sociedade em que vivemos. Assim, cremos na 

utilidade da canção como desmistificadora e descaraterizadora dos supramencionados 

estereótipos culturais. Em acréscimo, como as autoras referem, é um meio de 

comunicação, geralmente bem acolhido por todos os participantes – docentes e 

aprendentes – capaz de anular/desconstruir preconceitos e, dessa forma, incentivar a 

aceitação do Eu e do Outro. 

A aceitação das diferenças entre o Eu e o Outro conduz-nos a um aspeto 

inerente ao conceito de interculturalidade: a comunicação e consequente troca de 

informação entre povos de diferentes culturas e origens. Sem comunicação e diálogo 

entre os intervenientes do processo de ensino-aprendizagem, o processo de abertura 

à cultura de outrem ficará irremediavelmente incompleto. Assim, sendo a canção um 

produto integrante e representativo da cultura que a produziu, cremos na canção como 

uma forma comunicativa contributiva no conceito de interculturalidade. É inegável a 

potencialidade da canção enquanto transmissora de ideais, crenças e particularidades 

culturais da cultura de origem. Desta forma, apresentamos o ponto de vista de Sáez 

(a) (2002), que aponta vários papéis da cultura no processo comunicativo: 

“In the communicative process, culture plays three roles. First, it is from and 

through the communicators' cultural schemata that the communicative 

situation is perceived and understood and the communicative act created; 

second, it is also from and through the communicators' cultural schemata 
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that the meaning of the addresser's communicative act may be inferred; third, 

the result of the communicative act is a modification of the communicators' 

cognitive schemata (…). Thus, culture and communication are deeply and 

necessarily connected.” (2002, p. 107) 

A cultura é, portanto, essencial para a execução do processo comunicativo. 

Defende, então, Sáez (a) que o conceito cultural do comunicador constrói a situação 

comunicativa, permitindo a sua receção e entendimento. O comunicador (neste caso 

concreto, o docente) necessita de um esquema cultural equilibrado de forma a 

estabelecer uma ponte intercultural com os destinatários da sua mensagem (os 

aprendentes). 

No seguimento imediato desta ideia, Sáez (a) defende o papel crucial da 

interculturalidade no processo comunicativo: 

“Interculturality is defined as critical participation in communication, being 

aware that the assumption of culture as a watertight compartment related to 

nation-states or certain social groups is a fallacy whereas diversity is the 

feature which characterises reality. Therefore, intercultural competence 

represents the development of our cognitive environment motivated by the 

appreciation of diversity and the recognition of critical awareness and 

analysis as means of knowledge and communication in a complex society”. 

(Sáez F. T., 2002, pp. 107-108) 

Sáez (a) aponta para a multiplicidade cultural na sociedade 

contemporânea, o que impossibilita uma perspetiva estanque da cultura. A 

competência intercultural resulta, assim, do reconhecimento crítico e da capacidade 

comunicativa numa sociedade atual caraterizada pela complexidade e diversidade. No 

seguimento desta ideia, destacamos o ponto de vista de Sáez (b) relativamente ao 

papel intercultural da música: 

“El papel de la música como herramienta para la comunicación entre las 

culturas, mediante el intercambio de temas, estilos, ritmos o instrumentos 

por encima de las fronteras de las naciones y los pueblos, es muy relevante 

y antecede en mucho tiempo al actual proceso de globalización. El 

mestizaje es el fundamento de la historia de la música y también de su valor 
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civilizador. Prueba de ello es el hecho de que ninguna cultura pasada o 

presente carece de manifestaciones musicales.” (Sáez P. , 2005, p. 6) 

Num mundo cada vez mais global e cujas dificuldades de comunicação 

diminui consoante o avanço tecnológico, é, pois, importante sublinhar, como defende 

Sáez (b), o papel da música como ponte de intercâmbio cultural entre os povos e 

como divulgadora das respetivas culturas, tradições e costumes. Como o referido 

autor aponta, a música, enquanto produto e espelho de uma cultura, antecede o 

processo atual de globalização e, tratando-se de uma representação artística com 

séculos de história e possuidora de um valor educacional bastante rico. A canção, tal 

como outros géneros textuais, incorpora assuntos identificativos da cultura de origem. 

No caso português, temáticas de caráter histórico como, por exemplo, os 

Descobrimentos, o Estado Novo ou a Revolução de Abril são frequentes em 

produções musicais portuguesas. Ensiná-las, em contexto de sala de aula, através de 

uma canção, é permitir que milhões de aprendentes do Português como Língua 

Estrangeira tenham acesso a factos históricos e culturais de um país com séculos de 

história, promovendo-se, assim, ideais interculturais de reconhecimento e aceitação da 

cultura do Outro. 

Além da questão da interculturalidade, é importante salientarmos que nem 

tudo o que um país produz ao nível cultural é sinónimo de qualidade. A música popular, 

a utilizada com maior regularidade em situações de sala de aula, produzida 

propositadamente para as massas e, como tal, procurando agradar ao maior número 

de indivíduos com o propósito principal de entretenimento, produz, frequentemente, 

peças de qualidade aparentemente dúbia ou pouco ajustável a um ambiente 

pedagógico. 

Desta forma, levanta-se a seguinte questão: pode uma canção de cariz 

popular e com um objetivo primário de mero entretenimento das massas ter um 

caráter educativo? Deve o docente limitar-se a reproduzir música de cariz erudito e 

ignorar os grandes êxitos de cariz comercial e popular? Somos de opinião que os 

grandes êxitos comerciais não devem ser ignorados. Compete ao docente selecionar 

as canções que acha mais apropriadas aos objetivos do processo de 

ensino/aprendizagem de que é responsável, necessitando, apenas, de possuir um 

juízo de valor adequado, de modo a filtrar as canções que possam ter um conteúdo 

pedagógico desinteressante. 
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Relativamente à questão abordada, os autores parecem convergir na ideia 

que, efetivamente, as canções de cariz popular e comercial não devem ser ignoradas. 

Calvet (1980, p. 20), por exemplo, declara que “les hit-parade ne sont pas seulement 

des listes fabriquées pour les besoins du commerce, ils sont aussi une sorte de 

projection et leur évolution témoigne d’une évolution plus fondamentale.” Griffee (1992, 

p. 6), por seu lado, considera que “the world is evolving a common culture and pop 

songs are its backbone. By using pop songs in your classroom, you and your students 

are participating in the emerging world culture.” No fundo, ignorar os êxitos comerciais 

seria desconsiderar parte da cultura, língua, gostos, ideias e crenças populares de um 

país. 

A qualidade das canções leva-nos diretamente ao próximo ponto do nosso 

trabalho, relativo ao estabelecimento de critérios aquando da escolha de uma canção. 

2.3.6. Que canção usar? 

Pretendemos, neste subcapítulo, propor linhas gerais de orientação para a 

escolha de qualquer canção, independentemente do seu género, origem ou 

popularidade. Não podemos indicar, de forma objetiva e científica, critérios únicos para 

a escolha de uma canção, pois estes encontram-se dependentes de imensas variáveis 

como a dimensão da turma, nível de conhecimento dos aprendentes, condições de 

sala de aula, relação entre a canção e os conteúdos a lecionar, entre outros. Assim, 

antes de propor qualquer critério, salientamos que cabe ao docente avaliar as 

condições de ensino-aprendizagem correspondentes aos seus aprendentes, de modo 

a que a escolha da canção não se revele desajustada. 

Sendo assim, relativamente a este assunto, os critérios referidos pelos 

autores de referência são variados. Lacorte (2001) sugere que o docente tenha em 

conta os gostos musicais dos aprendentes, a clareza da gravação, o equilíbrio entre o 

nível de proficiência dos aprendentes e a compreensão do input, os conteúdos da letra 

e os objetivos pretendidos com a atividade. São princípios praticamente universais 

relativamente à escolha, inclusive, de outras atividades que não envolvam a audição. 

O conhecimento linguístico dos alunos será, porventura, dos critérios mais importantes 

a ter em conta, uma vez que uma canção demasiado complexa para o nível de 

proficiência poderá resultar num falhanço da atividade ou desmotivação por parte dos 
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aprendentes. Calvet (1980, p. 21) refere e exemplifica este critério, afirmando que “si 

les élèves ne connaissent que le présent et le futur, j’éviterai les chansons dans 

lesquelles apparaissent l’imparfait ou le passé simple”. Há, portanto, que ter em conta 

o nível gramatical e lexical da canção de forma a adequá-la aos conhecimentos 

linguísticos dos aprendentes. 

Por sua vez, Griffee (1992) propõe uma divisão mais detalhada dos 

critérios, sugerindo quatro categorias de escolha de uma canção: a turma, o professor, 

as oportunidades da sala de aula e a música. Segundo o autor, relativamente à turma, 

o docente deverá ter em conta o número de alunos e a respetiva faixa etária, o nível 

de conhecimento linguístico, os gostos musicais e inclusive a altura do dia em que 

decorre a aula. Se os demais critérios parecem óbvios, este último justifica-se com o 

facto de a energia dos alunos variar consoante a altura do dia, havendo momentos em 

que será mais aconselhável uma canção com mais ritmo – aula noturna, por exemplo 

– enquanto uma canção mais calma será aconselhável em alturas nas quais o nível de 

energia deverá ser mais controlado.  

Diretamente relacionado com o ponto acima referido, julgamos que 

devemos fazer uma referência à questão dos gostos musicais da turma. Pese a 

dificuldade de seleção de uma canção que agrade a todas as pessoas, estes não 

deverão ser ignorados, sendo um ponto comummente referido por vários autores. 

Calvet, por exemplo, assinala: 

“il existe une règle: ne pas rebuter la classe. Il est trop fréquent de voir un 

professeur se faire plaisir en écoutant en classe Brassens ou Ferré auxquels 

les élèves ne comprennent rien ou dont ils n’aiment pas l’univers musical. Or, 

si stratégie il y a, elle doit partir du plaisir, de l’intérêt, de la convergence de 

sensibilité. Le reste, la pédagogie, suivra.” (1980: p. 23) 

Lacorte (2001: p.53), como já foi mencionado, também releva os gostos 

musicais dos alunos como um aspeto a ter em conta: “instructors must take into 

account students’ musical tastes”, bem como Griffee (1992: p. 7): “what are their 

musical interests? Each group has its own musical likes and dislikes.”. 

O professor é outro elemento que não é descurado na análise de Griffee. 

O docente deve ter em consideração os seus próprios gostos musicais, pois não é 
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aconselhável usar uma canção de que não goste pessoalmente, como, aliás, acontece 

em qualquer atividade que lecione, sob pena de não transmitir o entusiasmo 

necessário. Contudo, o ideal será que o docente encontre um campo comum de 

gostos entre si e os aprendentes, de modo a que todos os intervenientes na aula 

possam apreciar devidamente a canção.  

Deve salientar-se, ainda, que tem de haver um propósito, uma finalidade 

no uso da canção. A canção não pode ser meramente usada como forma de 

entretenimento ou simplesmente para ocupar tempo. É necessário que se estabeleça 

um objetivo com o uso da canção, seja ele de cariz gramatical, cultural ou meramente 

como motor de introdução a uma temática a ser explorada na aula. 

Ainda relativamente ao papel do docente neste processo, devemos 

salientar que a função didática das canções não se limita apenas aos aprendentes. 

Griffee (1992, p. 6) admite que o docente também pode aprender com os gostos 

musicais dos seus alunos: “we can learn about the music of our students as well as 

teach them about our music.” De facto, é frequente haver uma certa diferença 

geracional entre docente e aprendentes e a audição de canções originárias de 

diferentes períodos temporais pode contribuir para um processo de ensino-

aprendizagem mais rico, aberto e tolerante às diferenças culturais e geracionais entre 

docente e aprendentes. 

Além da turma e do professor, Griffee alude às chamadas “oportunidades 

de sala de aula” como fator de escolha de uma canção. Neste ponto, é necessário ter 

em conta alguns fatores relacionados com o plano de aula de modo a que a canção se 

insira com naturalidade no contexto da aula, sem que transmita a sensação de 

elemento acessório. Deste modo, o docente deve adequar o uso da canção de acordo 

com o seu plano para a aula. Segundo as palavras do autor (2002: p. 7) “you can use 

songs and music when the curriculum has been predetermined, but there is time 

remaining in the class period. You can use songs and music for special holidays or for 

weather, for example a special song and a lesson plan for rainy days.” Ou seja, a 

canção deve estar adequada à temática em estudo para que seja mais uma parte do 

todo que é a aula. 
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Por último, Griffee demonstra o papel que a própria canção a ser usada 

tem no curso da aula. Detalhes que são frequentemente ignorados pelos 

intervenientes podem influenciar decisivamente o sucesso ou fracasso da atividade 

proposta. O volume da canção pode perturbar o funcionamento de outras aulas? O 

docente tem a canção ao seu dispor? A audição da canção requer materiais ou 

instrumentos especiais, de difícil obtenção? Aparentemente, trata-se de questões que 

parecem menores perante outros critérios aqui referidos, mas a verdade é que todas 

elas podem influenciar positiva ou negativamente o decorrer da atividade. 

Como se pode, assim, constatar, são múltiplos os critérios a ter em conta 

aquando da escolha de uma canção. As questões do gosto, bem como do nível de 

conhecimento da língua parecem ser as mais preponderantes e, de facto, conclui-se 

que se o docente e os alunos não demonstrarem um apreço pela canção que ouvem, 

então o interesse e, consequentemente, a eficácia na realização da tarefa será 

bastante reduzida. Do mesmo modo, uma canção demasiado complexa a vários níveis 

– vocabulário, ritmo, clareza da gravação, entre outros – pode tornar uma atividade 

aparentemente diferente e alternativa em algo bastante frustrante não só para os 

aprendentes como também para o próprio docente. 

2.3.7. Como trabalhar a canção 

O objetivo deste subcapítulo não é apresentar propostas concretas de 

atividades a usar com canções. Pretende-se, na realidade, propor linhas gerais de 

orientação para a colocação em prática de atividades que se relacionem com o uso de 

uma canção. 

De uma forma geral, a canção, enquanto texto, deve ser encarada como 

qualquer outro material autêntico, seja ele um poema, texto narrativo, publicidade, 

entre outros. Esta ideia é defendida por Griffee (1992, p. 5) “songs can be used as text 

in the same way that a poem, short story or novel or any other piece of authentic 

material can be used” e por Calvet (1980, p. 26): “la chanson est un document 

authentique comme un autre, utilisable de différentes façons, mais qui se caractérise 

en outre par le plaisir de l’écoute et la difficulté de l’écoute.” Trata-se de uma 

perspetiva necessária a todos os intervenientes – aprendentes e docentes - de modo a 

que a canção esteja livre de quaisquer ideias preconcebidas. Para ter força 
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pedagógica, a canção necessita de ser tratada com a mesma legitimidade e valor 

concedidos a outros textos. 

Posto este ponto prévio, achamos relevante indicar algumas perspetivas 

relativamente à forma como a canção pode ser trabalhada em contexto de sala de 

aula. 

Lacorte (2001) propõe linhas gerais de orientação baseadas em três 

momentos distintos: pré-audição, audição e pós-audição. Esta divisão é a mais 

habitual e comum em procedimentos de audição de canções, sendo também aplicável 

para atividades que envolvam outras capacidades, como a leitura ou escrita. Desta 

forma, o momento de pré-audição funciona como um estabelecimento dos propósitos 

da atividade principal, bem como uma forma de estimular os aprendentes para os 

momentos seguintes. Pretende-se, através de exercícios de brainstorming, ou análise 

de uma imagem ou da discussão sobre um tópico diretamente relacionado com a 

canção, a criação de expetativas e, como tal, é importante que o docente não revele 

demasiada informação sobre o momento de audição, simplificando as instruções e 

direcionando-as para os momentos seguintes da atividade. O momento de audição é 

fundamental e, dada a sua complexidade, é importante que as instruções tenham sido 

claras e objetivas e que os aprendentes não se encontrem sobrecarregados de tarefas. 

A audição da canção não deverá ser interrompida e, caso seja necessário, deverá ser 

reservado algum tempo para uma possível repetição da mesma. O momento de pós-

audição servirá de análise e processamento dos conteúdos referidos na canção 

durante a sua audição. Lacorte (2001: p. 53) sugere que o docente poderá aproveitar 

este momento de pós-audição para analisar conteúdos específicos da canção, tais 

como “infer the overall meaning of the song (providing linguistic clues, reading aloud 

speacific segments of the lyrics, writing key words or expressions on the board, asking 

questions, drawing, gesturing, etc.)”. Igualmente inserida no momento de pós-audição, 

salienta-se a necessidade de demonstrar aos aprendentes como a atividade 

apresentada se tratou de um todo, de um ciclo com início, meio e fim e, deste modo, é 

importante que as primeiras questões colocadas no momento de pré-audição estejam 

minimamente relacionadas com as atividades de pós-audição. 

Calvet (1980) apresenta uma diferente terminologia para trabalhar a 

canção, propondo cinco categorias distintas: o autor, a escuta, o comentário, a 
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exploração e, por último, a reutilização. A presença do autor como um dos elementos 

a mencionar prende-se com a necessidade de os aprendentes terem conhecimento de 

quem canta a canção. De forma a introduzir aos aprendentes a figura do cantor, 

Calvet sugere que sejam apresentados artigos de imprensa, fotos, um resumo da 

carreira e, inclusive, a audição de extratos de outras canções da sua autoria. Os 

passos seguintes, escuta, comentário, exploração e reutilização são em tudo 

semelhantes aos já mencionados momentos de audição e pós-audição, incidindo, 

respetivamente, na escuta da canção e posterior análise do seu significado, de 

expressões linguísticas, léxico novo, etc. Sobre a importância do momento de escuta 

da canção, Calvet afirma: 

“Ce dernier point est fondamental pour éviter que la chanson soit ramenée à 

du texte, à une poésie, ce qui serait aussi limitatif que de ramener une 

bande dessiné à un texte, les dialogues, prive d’image. Et la discussion sur 

le rapport entre texte et musique est d’autant plus importante que le sens 

général de la chanson est solvant produit par la rencontre de ces deux 

ordres.” (1980: p. 23) 

Ou seja, é a presença do elemento música e a sua fusão com as letras que 

distingue a canção de um poema, tal como a presença de desenho distingue a banda 

desenhada de uma simples troca de diálogos. Devemos, desta forma, acrescentar a 

importância dos elementos musicais, tal como o ritmo ou a melodia, na estimulação 

mental do aprendente. Sobre isso López indica o seguinte: 

“Al trabajar com canciones se motiva y estimula a los alunos com 

inteligência verbal, musical, interpersonal e intrapersonal, ya que una 

canción implica tanto la letra (verbal), la música (musical), el compartir com 

los demás el aprendizaje e incluso cantar (interpersonal) y también la 

reflexión e introspección (intrapersonal).” (2005, p. 806) 

Desta forma, demonstra-se que os aspetos musicais de uma canção 

estimulam e motivam várias inteligências presentes no processo de aprendizagem. No 

entanto, tal como o senso comum indica, não é aconselhável uma sobrecarga de 

elementos musicais. Medina alerta para a necessidade de uma melodia simples e 

apelativa como forma de não sobrecarregar a memória e de incentivar à participação 

dos aprendentes durante a audição da canção: 



54 
 

“The music heard on the story-song tape cassettes should also be appealing 

to the students. This will increase the likelihood that leaners will want to hear 

and sing the song after it has been learned in class. The melody should be 

simple and uncomplicated. Complex melodies unnecessarily tax memory” 

(2003, p. 4) 

Em outros estudos, Medina (1994; 2002) demonstra a influência decisiva 

do ritmo no funcionamento do organismo humano a vários níveis, como o psicomotor, 

afetivo e cognitivo. A autora aponta, igualmente, para o papel benéfico e contributivo 

do ritmo e da música no processo de memorização, essencial à aprendizagem de uma 

língua estrangeira. O ritmo, presente inclusive no bater do nosso coração, é 

fundamental para o bom funcionamento do corpo humano, pois estabelece relações 

de equilíbrio e de bem-estar que determinam o movimento corporal, batimentos 

cardíacos entre outras funções fisiológicas. Além disso, em termos musicais, a 

velocidade do ritmo influencia as nossas emoções, sendo normal a associação de 

emoções calmas e relaxadas a ritmos lentos e pausados e, por oposição, sensações 

eufóricas e alegres a ritmos mais acelerados e rápidos. 

Em conclusão a este subcapítulo, constata-se pelos vários pontos de vista 

acima referenciados, que a importância do uso da canção enquanto ferramenta de 

aprendizagem de uma língua estrangeira não pode ser ignorada nem subvalorizada. A 

canção funciona como uma excelente e válida alternativa a outros materiais de ensino 

mais convencionais e a sua utilização pode ser positiva no contexto de sala de aula. 
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Capítulo III – Os ciclos de investigação/ação 

“[O caso de estudo] tem que ser significativo, isto é, tem de refletir, de facto, 

algo da vida real que seja inovador ou então desenvolver uma teoria. Um 

caso de estudo consiste numa investigação de uma organização ou de um 

grupo de forma a responder às interrogações sobre um fenómeno ou um 

acontecimento. Constitui uma forma de se fazer trabalho empírico ao 

investigar um fenómeno atual dentro do seu contexto real, onde as 

fronteiras entre o fenómeno e o contexto não estão claramente definidas e 

na situação em que múltiplas fontes de evidência são utilizadas.” 

(Reis, 2010, p. 111) 
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Foram três os ciclos de investigação/ação realizados ao longo do ano 

letivo de 2010/2011, que descrevemos nas páginas seguintes. Devemos salientar que, 

relativamente à escolha das atividades relacionadas com a temática deste trabalho, 

teve-se em conta os seguintes princípios: nível de conhecimento dos alunos da língua 

portuguesa (neste caso, A1 e A2), aspetos que podiam influenciar diretamente o grau 

de dificuldade de uma canção: vocabulário utilizado, rapidez do canto e pronunciação 

das palavras, a relação da canção com a temática da aula, bem como os gostos 

pessoais dos aprendentes e do docente. 

Assim, serão indicadas as datas de realização dos supramencionados 

ciclos de investigação/ação, a descrição das atividades e materiais utilizados, os 

objetivos propostos e o contexto temático no qual a aula se inseriu. Foi nossa 

pretensão contribuir para a promoção da interculturalidade através da audição de 

canções da autoria e interpretação de músicos portugueses e, de igual modo, 

recorrendo a atividades como a análise das letras, a discussão de temáticas e de 

conteúdos, o preenchimento de questionários e a leitura de textos. Estas atividades 

serviram de introdução ou complemento às canções usadas e também como forma de 

explicitar itens gramaticais e/ou lexicais relevantes para a aula em questão. 

Ao longo da apresentação das atividades, referiremos o modo como o 

aspeto da interculturalidade, entre outros, foi trabalhado. 
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3.1. Primeiro ciclo 

Porto Sentido 

Letra: Carlos Tê 

Interpretação: Rui Veloso 

Nível A1/A2 

 

Quem vem e atravessa o rio 

Junto à Serra do Pilar 

Vê um velho casario 

Que se estende até ao mar 

 

Quem te vê ao vir da ponte 

És cascata, são-joanina 

Erigida sobre um monte 

No meio da neblina. 

 

Por ruelas e calçadas 

Da Ribeira até à Foz 

Por pedras sujas e gastas 

E lampiões tristes e sós. 

 

E esse teu ar grave e sério 

Dum rosto de cantaria 

Que nos oculta o mistério 

Dessa luz bela e sombria 

 

Ver-te assim abandonado 

Nesse timbre pardacento 

Nesse teu jeito fechado 

De quem mói um sentimento. 

 

E é sempre a primeira vez 

Em cada regresso a casa 
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Rever-te nessa altivez 

De milhafre ferido na asa. 

 

O primeiro ciclo de investigação/ação foi colocado em prática nos dias 30 

de novembro e 7 de dezembro de 2010, tendo por base o uso da canção Porto 

Sentido, da autoria de Carlos Tê e com interpretação de Rui Veloso. O uso da canção 

justifica-se com a temática global de ambas as aulas, que tinha por base a cidade do 

Porto. Deste modo, no âmbito de promoção do conceito de interculturalidade, era 

nosso objetivo que os alunos tivessem uma visão mais ampla, tanto em termos 

geográficos como culturais, da cidade na qual habitam. Para tal, procedeu-se, no 

decorrer da primeira aula, à realização de um questionário sobre alguns dos locais 

mais famosos e à leitura de um texto sobre a cidade do Porto (ver anexos 1 e 2). 

Já na segunda aula, no dia 7 de dezembro, em complemento ao referido 

questionário e texto, procedeu-se à audição de Porto Sentido (ver anexo 3). Esta 

atividade  visava a identificação, por parte dos alunos, de algumas zonas da cidade do 

Porto mencionadas na canção mas também o reconhecimento de adjetivos e 

expressões utilizados pelo autor da canção para caraterizar o Porto, atentando, em 

especial no seu valor semântico. Julgamos, assim, que Porto Sentido é uma canção 

cujo conteúdo lírico e musical serve os propósitos de promoção da interculturalidade, 

na medida em que transmite  

A audição da canção surge num momento final da aula, no qual se procura 

consolidar os conteúdos temáticos lecionados durante a mesma, sendo acompanhada 

por um exercício de preenchimento de espaços. Trata-se de uma atividade bastante 

familiar e comum em atividades relacionadas com o uso de canções e, porventura, 

usado em demasia (Griffee, 1992), mas, essa universalidade do exercício permite que 

os alunos entendam os propósitos do mesmo sem grande dificuldade.  

Num momento de pré-audição, procedeu-se à distribuição da letra da 

canção. A letra não estava completa, apresentando certos espaços em branco que os 

alunos teriam de completar. De forma a simplificar a tarefa dos alunos, procedeu-se à 

leitura da letra da canção, sendo os alunos incentivados a tentarem adivinhar as 

palavras em falta antes da audição completa da canção.  
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Como foi referido, durante a audição da canção, os alunos procederam ao 

preenchimento dos espaços em branco. O ritmo da canção é lento, bem como a 

articulação das palavras, o que permite a realização do exercício sem grandes 

dificuldades. 

Explicitaram-se, de seguida, os vocábulos desconhecidos dos aprendentes, 

pelo recurso ao desenho, à sinonímia e ao gesto. Num momento de pós audição, os 

alunos realizaram a escrita de um texto sobre a sua própria cidade, caracterizando-a e 

identificando os principais pontos de interesse. Procurava-se, através da influência 

que a audição da canção possa ter exercido sobre os discentes, que estes 

estabelecessem uma comparação entre a sua cidade-natal e a cidade na qual 

presentemente moravam, o Porto, na adoção plena dos princípios da educação 

intercultural (por nós anteriormente referidos). 
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3.2. Segundo ciclo 

Amor de água Fresca 

Letra e interpretação: Dina 

Nível A1/A2 

 

Quando eu vi olhos de ameixa e a boca de amora silvestre 

Tanto mel, tanto sol, nessa tua madeixa, perfil sumarento e agreste 

Foi a certeza que eras tu, o meu doce de uva 

E nós sobre a mesa, o amor de morango e caju 

 

Peguei, trinquei e meti-te na cesta, ris e dás-me a volta à cabeça 

Vem cá tenho sede, quero o teu amor d'água fresca 

Peguei, trinquei e meti-te na cesta, ris e dás-me a volta à cabeça 

Vem cá tenho sede, quero o teu amor d'água fresca, ohoh... 

 

Tens na pele travo a laranja e no beijo três gomos de riso 

Tanto mel, tanto sol, fruta, sumo, água fresca, provei e perdi o juízo 

Foi na manhã acesa em ti, abacate, abrunho 

E a pera francesa, romã, framboesa, kiwi 

 

Foi na manhã acesa em ti, abacate, abrunho 

E a pera francesa, romã, framboesa, kiwi 

 

Peguei, trinquei e meti-te na cesta. 

 

O segundo ciclo do processo de investigação/ação foi realizado já no 

decorrer do segundo semestre, mais especificamente nos dias 4 e 6 de Abril de 2011. 

A canção Amor de Água Fresca, com letra e interpretação de Dina, utilizada na 

segunda aula desta unidade didática, surgiu no seguimento de aulas anteriores, nas 

quais foi lecionado vocabulário relacionado com os alimentos. Desta forma, pretendia-

se que a audição de Amor de Água Fresca consolidasse o conhecimento lexical dos 

alunos relativamente aos diferentes tipos de fruta. Esta proposta teve, portanto, o 

propósito de, essencialmente, estimular a aprendizagem de um campo lexical 

específico e não de um aspeto particular da cultura portuguesa. No entanto, devemos 
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salientar o diálogo estabelecido com os alunos num momento prévio da audição da 

canção sobre frutos preferidos, frutos típicos dos países de origem dos alunos e a 

chamada de atenção para a riqueza da gastronomia portuguesa nesta área. O debate 

de opiniões e gostos pessoais, além da indiciação dos frutos típicos, permitiu que o 

fator intercultural não fosse esquecido no decorrer da presente atividade. 

Amor de Água Fresca é uma canção com um ritmo acelerado e um campo 

lexical bastante alargado. Tratando-se de uma turma de nível A1 composta por alunos 

de variadíssimas nacionalidades e ritmos de aprendizagem, a audição de uma canção 

com estas caraterísticas podia revelar-se um desafio ou uma grande dificuldade. 

Assim, de forma a prever possíveis dificuldades na identificação das palavras 

pretendidas, preferiu-se não realizar o habitual exercício de preenchimento de 

espaços. Durante a reprodução da canção, os alunos teriam de identif icar os vários 

tipos de fruta mencionados na canção, mas, em vez de escreverem o nome das 

mesmas, teriam de optar pela correta entre duas opções oferecidas (ver anexo 4). 

A audição da canção teve lugar no momento inicial da aula. Esta opção 

deveu-se à necessidade de consolidar conteúdos lexicais lecionados nas aulas 

anteriores – alimentos – bem como ao facto de a canção servir de introdução a um 

dos focos principais desta aula, isto é, efetuar pedidos no supermercado/loja, uma vez 

que estão presentes algumas expressões e formas verbais comummente usadas 

nesse locais (peguei, meti-te na cesta) além de outras relacionadas com a 

alimentação (trinquei, tenho sede). 

Como referido, no momento de pré-audição procedeu-se a um diálogo 

informal com os alunos, direcionando-o sobre os tipos de fruta favoritos bem como 

sobre fruta tradicional dos países de origem de forma a trabalhar o aspeto intercultural 

da canção. Em seguida, os aprendentes ouviram a canção e tiveram acesso à letra da 

canção e, tal como na atividade anterior, foi-lhes proposto que a lessem e tentassem 

adivinhar as frutas mencionadas. 

Num momento de pós-audição, foi pedido aos alunos que indicassem 

outros alimentos igualmente referidos. De forma a introduzir o momento de aula 

seguinte, procedeu-se à identificação de expressões habitualmente usadas em 

supermercados ou lojas e outras relacionadas com a alimentação. 
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Note-se que o cuidado que tivemos em fornecer sempre a transcrição 

escrita da letra das canções se fica a dever, essencialmente, ao nível de 

aprendizagem dos alunos e aos seus próprios hábitos de estudo (muito relacionados 

com os suportes escritos). 
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3.3. Terceiro ciclo 

3.3.1. Primeira proposta do terceiro ciclo 

Conquistador 

Letra e interpretação: Da Vinci 

Nível A1/A2 

 

Era um mundo novo 

Um sonho de poetas 

Ir até ao fim 

Cantar novas vitórias 

E ergueram orgulhosas bandeiras 

Viver aventuras guerreiras 

 

Foram mil epopeias 

Vidas tão cheias 

Foram oceanos de amor 

 

(refrão) 

Já fui ao Brasil 

Praia e Bissau 

Angola Moçambique 

Goa e Macau 

Ai, fui até Timor 

Já fui um conquistador 

 

Era todo um povo 

Guiado pelos céus 

Espalhou-se pelo mundo 

Seguindo os seus heróis 

E levaram a luz da cultura 

Semearam laços de ternura 

 

Foram mil epopeias 
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Vidas tão cheias 

Foram oceanos de amor 

 

Foram dias e dias 

E meses e anos no mar 

Percorrendo uma estrada de estrelas 

A conquistar 

 

Fui conquistador. 

A proximidade temporal do terceiro ciclo de investigação/ação, realizado 

numa única aula no dia 8 de junho de 2011, com o dia 10 de junho justificou o uso da 

canção Conquistador, com letra e interpretação do grupo Da Vinci, como forma de 

introduzir os alunos à temática e simbolismo associados à referida data e, desta forma, 

promover o princípio intercultural de conhecimento e divulgação de uma época 

inolvidável da história portuguesa. No seguimento desta ideia, era igualmente 

relevante que os alunos também tomassem conhecimento de alguns feitos e 

personalidades da época dos Descobrimentos. Por último, pretendia-se ampliar o 

espectro de conhecimento dos alunos relativamente aos países de língua oficial 

portuguesa existentes por todo o mundo. Era, assim, nossa intenção, trabalhar e 

desenvolver o aspeto intercultural da canção através de uma análise compreensiva à 

letra da canção, bem como da interpretação de imagens associadas à época dos 

Descobrimentos e à canção em si. 

A canção Conquistador funcionou como o principal foco temático de toda a 

aula. Ao contrário das propostas anteriormente mencionadas, apostou-se em várias 

atividades de audição, uma vez que se trata de uma canção relativamente longa e 

bastante rica em termos lexicais. Assim, a primeira atividade envolveu a escolha da 

palavra correta entre duas opções na primeira, segunda e quarta estrofe da canção 

(uma atividade que os alunos já haviam interiorizado na audição da proposta número 

2). A segunda atividade envolvia o preenchimento de espaços no refrão. Neste caso, 

os nomes dos países mencionados. Na terceira estrofe os versos, com exceção do 

primeiro, encontravam-se alinhados incorretamente e competia aos discentes colocá-

los na orem correta. Por último, todas as palavras da quinta estrofe encontravam-se 

juntas, pretendendo-se que fossem separadas no decorrer da audição. 
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Num momento de pré-audição estabeleceu-se um diálogo com os alunos, 

no qual indicavam os seus gostos musicais favoritos e os conhecimentos que 

possuíam sobre a música portuguesa. Em seguida, como forma de estabelecer uma 

ponte entre o diálogo e a audição da canção, foram apresentadas seis imagens: data 

10 de junho, um retrato de Luís de Camões, uma caravela, um mapa com os países 

de língua oficial portuguesa, a banda Da Vinci e a palavra “conquistador” (ver anexo 5). 

Pretendia-se que os alunos comentassem as imagens e estabelecessem uma relação 

entre as mesmas, proporcionando, assim, a introdução da canção Conquistador.  

Ainda antes da audição da canção, é colocada uma questão aos alunos: 

que associam a palavra “conquistador”? Com esta pergunta, pretendia-se que os 

alunos referissem a conotação algo negativa que a palavra detém em muitas partes do 

mundo e que, num momento posterior à audição, a confrontassem com o 

“conquistador” referido na canção, que estabelece laços de amizade e de cultura entre 

os vários povos. 

Durante a audição foram realizadas várias atividades envolvendo a letra da 

canção. A primeira envolveu a escolha da palavra correta entre duas opções na 

primeira, segunda e quarta estrofe da canção (uma atividade que os alunos já haviam 

interiorizado na audição da proposta número 2). A segunda atividade envolvia o 

preenchimento de espaços no refrão. Neste caso, os nomes dos países mencionados. 

Na terceira estrofe os versos, com exceção do primeiro, encontravam-se alinhados 

incorretamente e competia aos discentes colocá-los na orem correta. Por último, todas 

as palavras da quinta estrofe encontravam-se juntas, pretendendo-se que fossem 

separadas no decorrer da audição. 

Após a audição, seriam realizadas algumas atividades que pretendiam 

testar a compreensão da canção. A primeira delas visava a associação e expansão do 

vocabulário. Neste caso, foram selecionadas algumas palavras (sonho, vitórias, 

aventuras, povo, guiado, heróis, cultura) e acrescentadas outras com um significado 

semântico semelhante. Pretendia-se que os alunos selecionassem as palavras 

corretas e, com isso, expandissem o seu vocabulário. 

A segunda atividade visava testar a compreensão global da canção, mais 

especificamente os feitos do portugueses pelo mundo fora. Assim, perante algumas 
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expressões da canção, os alunos tinham de interpretar o significado intrínseco das 

metáforas apresentadas: Um sonho de poetas; Era todo um povo guiado pelos céus; E 

levaram a luz da cultura; Semearam laços de ternura; Vidas tão cheias; Percorrendo 

uma estrada de estrelas. Tratando-se de uma turma de nível A1/A2 e com algumas 

dificuldades ao nível do uso da língua, optou-se por um exercício de escolha múltipla 

para que os alunos tivessem, simplesmente, de selecionar a explicação correta da 

expressão. De salientar que eram apresentadas duas explicações das expressões em 

causa: um, no sentido literal, e o outro, o correto, que explicava a metáfora por outras 

palavras (ver anexo 6). 

Por último, e uma vez que esta canção trata-se de uma ode às conquistas 

portuguesas, pediu-se que fossem identificados, num mapa do mundo, os locais 

referenciados na canção, fossem países ou cidades. Cremos que a canção 

Conquistador é bastante rica em referências culturais e históricas a Portugal e, como 

tal, através desta análise detalhada à letra da canção, os discentes puderam 

aprofundar o seu conhecimento sobre uma das épocas douradas da história 

portuguesas e, como tal, incontornável no processo de ensino do Português como 

Língua Estrangeira. 
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3.3.2. Segunda proposta do terceiro ciclo 

Aqui ao Luar 

Letra e interpretação de Tim (Resistência/Xutos & Pontapés) 

Ela sorriu 

E ele foi atrás 

Ela despiu 

E ela o satisfaz 

Passa a noite, passa o tempo 

Devagar 

Já é dia, já é hora 

De voltar 

Aqui ao luar, 

Ao pé de ti, 

Ao pé do mar, 

Só o sonho fica só ele pode ficar... 

A canção Aqui ao Luar, utilizada no mesmo dia que a proposta prévia – 8 

de junho de 2011 – cantada por Tim, vocalista dos Xutos & Pontapés, ao abrigo do 

projeto musical Resistência, surgiu no seguimento de uma aula na qual foram 

igualmente apresentados aos alunos alguns músicos portugueses de referência.  

Deste modo, no âmbito de divulgação dos princípios interculturais de 

conhecimento e aceitação da cultura do Outro, julgámos essencial que fossem 

apresentados aos alunos da turma do segundo semestre músicos portugueses de 

referência, bem como respetivos géneros musicais e canções de referência. Entre os 

artistas divulgados incluíam-se os supramencionados Xutos & Pontapés mas também 

também Mariza, Deolinda, David Fonseca, Rui Veloso e Da Weasel. Esta divulgação 

de cariz cultural foi realizada através da leitura de breves biografias dos referidos 

músicos e da audição de pequenos trechos das suas canções mais populares (ver 

anexo 7). Julgamos, que, deste modo, pudemos facultar a aprendentes das mais 

variadas nacionalidades e origens, uma breve introdução e apresentação a músicos 

populares e cujas canções são representativas da cultura portuguesa. Devemos 

também salientar que, no decorrer desta atividade de leitura, foi estabelecido um 
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pequeno diálogo com os alunos no sentido de saber os seus gostos musicais favoritos, 

artistas dos países de origem e se conheciam alguns dos artistas portugueses 

mencionados. 

Assim, num momento de pré-audição da canção Aqui ao Luar, foi dada a 

conhecer aos discentes a banda Xutos & Pontapés, tendo sido lida uma breve 

biografia da banda, bem como escutado um trecho musical da canção A Minha 

Casinha, um dos seus sucessos mais populares. Em seguida, apresentada como uma 

canção cantada pelo vocalista da banda, foi distribuída a letra da canção Aqui ao Luar, 

na qual figuravam alguns advérbios e locuções prepositivas de lugar.  

Os alunos tinham, como tarefa, escutar a canção e explicar as funções os 

advérbios e locuções adverbiais de lugar presentes dentro do texto. Pretendia-se, 

deste modo, que os discentes indicassem os advérbios de lugar atrás e aqui bem 

como a locução adverbial de lugar ao pé e que explicassem a função posicional dos 

mesmos, ou seja, que atrás indicasse uma ideia de posterioridade ou recuo em 

relação a um objeto e que tanto aqui como ao pé referissem à proximidade física do 

sujeito enunciador. 

Após a audição da canção e execução da tarefa acima indicada, foi 

distribuída uma ficha de trabalho com vários advérbios e locuções adverbiais de lugar, 

na qual os alunos sistematizaram os conhecimentos apreendidos durante a tarefa 

suprarreferida (ver anexos 8 e 9). 
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Conclusão e reflexão final 

“A música oferece à alma uma verdadeira cultura 

íntima e deve fazer parte da educação do povo.” 

François Guizot
17

 

A audição de canções como forma de ensinar uma língua 

segunda/estrangeira é uma prática recorrente e usada de forma amiúde pelos 

docentes da área. Todos os que já enveredaram pela aprendizagem de uma outra 

língua, além da materna, certamente que se recordam de atividades que, envolvendo 

o uso de canções, tinham o propósito de introduzir um determinado item lexical, 

explicar uma determinada regra gramatical ou, inclusive, como forma de expor 

particularidades socioculturais dos países associados à língua de aprendizagem. 

Independentemente da finalidade, a audição de canções em sala de aula são 

atividades geralmente bem recebidas pelos alunos e as que foram apresentadas neste 

relatório não foram exceção. 

As expetativas iniciais em torno da relevância da canção como material de 

divulgação intercultural foram correspondidas. Através de um longo processo de 

observação, estudo e descrição das reações e comportamentos dos aprendentes 

perante as atividades propostas, podemos concluir que os resultados obtidos foram 

bastante satisfatórios. De uma forma geral, o uso das canções como forma de divulgar 

aspetos relacionados com a história e cultura de Portugal foram bem acolhidos pelos 

aprendentes, não obstante a diferença do nível de conhecimento linguístico existente 

entre as turmas de ambos os semestres. A turma relativa ao primeiro semestre, mais 

desenvolta em termos de compreensão, foi alvo de um único ciclo de 

investigação/ação enquanto os restantes dois ciclos incidiram na turma do segundo 

semestre, caraterizada por maiores dificuldades de aprendizagem. 

As atividades criadas em torno da audição da canção permitiram que os 

aprendentes tivessem não só acesso a determinados aspetos linguísticos do 

Português, mas também a certas particularidades da nossa cultura. Com Porto 

Sentido, os discentes tiveram oportunidade de escutar uma canção popularmente 

                                                
17

 Cf. http://www.citador.pt/frases/a-musica-oferece-a-alma-uma-verdadeira-cultura-in-francois-
guizot-3052 consultado em 15 de setembro de 2011. 

http://www.citador.pt/frases/a-musica-oferece-a-alma-uma-verdadeira-cultura-in-francois-guizot-3052
http://www.citador.pt/frases/a-musica-oferece-a-alma-uma-verdadeira-cultura-in-francois-guizot-3052
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associada à cidade do Porto e que a descreve de uma forma, além de poética, única e 

precisa. Além disso, do ponto de vista linguístico, em associação com o plano 

descritivo presente na canção, foram transmitidos novos conteúdos lexicais 

relacionados com o uso de adjetivos que serviram para caraterizar locais da cidade. 

No segundo ciclo de investigação/ação, a canção Amor de Água Fresca introduziu 

uma alternativa pedagógica numa turma composta por alunos de várias 

nacionalidades, com hábitos de estudo bastante irregulares e com um ritmo de 

aprendizagem lento. Tratando-se de uma canção de ritmo acelerado, a sua audição 

permitiu o desenvolvimento da capacidade auditiva dos discentes, além de funcionar 

como um material de acesso a uma área vocabular específica. No último ciclo, 

Conquistador transmitiu em pleno as potencialidades linguísticas e interculturais de 

uma canção. A época dourada de Portugal na história do mundo, os Descobrimentos, 

é uma temática incontornável em qualquer curso de PLE e poder trabalhá-la através 

de uma canção é uma experiência que agrada a todos os intervenientes da sala de 

aula. Assim, os discentes puderam ter uma noção mais aprofundada sobre a presença 

da língua portuguesa no mundo contemporâneo e o papel dos portugueses como 

descobridores de novos mundos. Ainda inserido neste ciclo, a canção Aqui ao Luar, 

simples, breve, mas ritmada, não só permitiu que os alunos pudessem cantar e ter um 

papel mais ativo no processo de audição de uma canção, mas também como um 

material de introdução a um item gramatical relevante na aula em questão. A audição 

das canções mencionadas e a execução das tarefas a elas associadas permitiram que 

os alunos, originários de nações com ideais, princípios e crenças culturais específicos, 

desmistificassem ideias pré-concebidas e estereótipos sobre a cultura, povo e 

tradições portuguesas. Em acréscimo, os diálogos frequentemente estabelecidos entre 

docente e alunos sobre os conteúdos das canções ouvidas estimularam a discussão 

de gostos, crenças e pontos de vista pessoais sobre temáticas pertencentes à cultura 

portuguesa e a comparação e contraste com a dos países de origem. Cremos, deste 

modo, que o aprofundamento do conhecimento relativo à cultura e língua portuguesa 

permitiu que princípios básicos do conceito de interculturalidade fossem atingidos. A 

canção, enquanto fonte primordial do presente trabalho, desempenhou o papel de 

aliado fundamental na pesquisa e absorção do conhecimento de uma cultura 

estrangeira. 

A conclusão global a que chegámos prende-se, necessariamente, com a 

relevância que o caráter intercultural da música pode ter como forma de acesso a uma 
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língua e respetiva cultura por aprendentes de várias nacionalidades e contextos. A 

música, tal como outras formas de arte, é universal e esbate fronteiras, físicas e 

psicológicas, estabelecidas pelo Homem. Uma peça musical de qualidade é atemporal 

e ecuménica, sendo um legado da pátria, cultura e povo que a produziu. Desta forma, 

a canção representa um papel fundamental de união e divulgação das várias culturas 

contemporâneas, cada vez mais próximas entre si, em virtude do desenvolvimento dos 

meios tecnológicos de comunicação, mas também mais semelhantes e mescladas, 

devido, em grande parte, a fenómenos como a globalização, abolição de fronteiras 

geográficas e migração de povos. 

No seguimento desta ideia, acreditamos que a atual facilidade de acesso 

às canções, por intermédio de ficheiros digitais disponíveis online, e ferramentas de 

reprodução áudio facilmente transportáveis – leitores de música e computadores 

portáteis - em comparação com décadas anteriores, contribuirá decisivamente na 

divulgação do papel didático da canção. Cabe, contudo, aos intervenientes do 

processo de ensino/aprendizagem que estimulem o uso da canção em contexto de 

sala de aula. Ao docente compete-lhe usar a canção de uma forma regular, sem 

preconceitos, da mesma forma que trabalha um poema, uma imagem ou uma peça 

noticiosa. Aos discentes cabe a tarefa de verem a canção a partir de um ponto de vista 

mais alargado, encarando a canção como um material didático e passível de ser 

trabalhado em contexto de sala de aula. Independente da faixa etária, origens, 

conhecimentos linguísticos, ritmo de estudo, entre outras caraterísticas pessoas do 

aprendente, o papel intercultural da canção não pode ser desprezado perante outros 

materiais mais estabelecidos e comummente utilizados, sob pena de perdermos uma 

oportunidade única de integrar, em contexto de sala de aula, um dos materiais que 

melhor espelha o que uma língua e respetiva cultura têm para oferecer. 
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Anexos 

 



77 
 

Anexo 1 – Questionário sobre o Porto 
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Anexo 2 – Texto sobre o Porto 
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A. Após ler o texto, assinala se as afirmações são verdadeiras ou falsas. 

1. O Porto é uma cidade recente. 

2. Os habitantes do Porto são muito parecidos com os de Lisboa. 

3. Há muitas actividades para fazer no Porto. 

4. O Porto é bom para andar a pé. 

5. Os portuenses não gostam de trabalhar. 

6. Vila Nova de Gaia fica longe do Porto. 

7. Os turistas não têm vontade de ir embora. 

 

B. Num pequeno texto, descreve a tua cidade. Pode falar do seguinte: 

• Nome e localização 

• Locais para visitar 

• Locais favoritos 

• Como são as pessoas  
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Anexo 3 – Porto Sentido 

 

A canção Porto Sentido, cantada por Rui Veloso e com letra de Carlos Tê, é das mais conhecidas sobre o 

Porto. 

 

1. Escuta a canção e completa os espaços com as palavras correctas. 

2. Que zonas da cidade são mencionadas na canção? 

3. Como é que a cidade é descrita? Que palavras são usadas? 

 

Quem vem e atravessa o ________ 

Junto à ________ do ________ 

Vê um velho casario 

Que se estende até ao ________ 

 

Quem te vê ao vir da ________ 

És cascata são-joanina 

Erigida sobre um monte 

No meio da ________.  

 

Por ruelas e calçadas  

Da ________ até à ________ 

Por pedras ________ e gastas 

E lampiões tristes e sós. 

 

E esse teu ar grave e ________ 

Dum rosto de cantaria 

Que nos oculta o mistério 

Dessa luz bela e ________ 

 

[refrão] 

Ver-te assim ________ 

Nesse timbre pardacento 

Nesse teu jeito fechado 

De quem mói um ________. 

 

E é sempre a primeira vez 

Em cada regresso a ________ 

Rever-te nessa altivez 

De milhafre ferido na asa. 

  

Rui Veloso 
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Anexo 4 – Amor d’Água Fresca 

1. Ouve a canção Amor d’Água Fresca e seleciona as opções certas. 

 

Amor de água Fresca 

Por Dina 

Quando eu vi olhos de ameixa/maçã e a boca de amora/morango silvestre 

Tanto mel, tanto sol, nessa tua madeixa, perfil sumarento e agreste 

Foi a certeza que eras tu, o meu doce de uva/cereja 

E nós sobre a mesa, o amor de morango/banana e caju/kiwi 

 

Peguei, trinquei e meti-te na cesta, ris e dás-me a volta à cabeça 

Vem cá tenho sede, quero o teu amor d'água fresca 

Peguei, trinquei e meti-te na cesta, ris e dás-me a volta à cabeça 

Vem cá tenho sede, quero o teu amor d'água fresca, ohoh... 

 

Tens na pele travo a laranja/toranja e no beijo três gomos de riso 

Tanto mel, tanto sol, fruta, sumo, água fresca, provei e perdi o juízo 

 

Foi na manhã acesa em ti, abacate/limão, abrunho/ananás 

E a pera/maçã francesa, romã/maçã, framboesa/melancia, kiwi/caju 

 

Peguei, trinquei e meti-te na cesta 

 

2. Que outros nomes de alimentos podemos encontrar na canção? 

 

3. Sublinha outras palavras ou expressões relacionadas com a alimentação. 
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Anexo 5 – Imagens de introdução à canção Conquistador 

10 de Junho 
 

 
 
 

 
  

Conquistador 
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Anexo 6 - Conquistador 

1. A que ideias associas a palavra “conquistador”? 

2. Escuta a canção “Conquistador”, do grupo DaVinci, e realiza as tarefas de cada 

estrofe. 

a. Estrofe 1, 2 e 4: escolhe as palavras corretas. 

b. Estrofe 3: coloca os versos na ordem correta 

c. Estrofe 5: separa as palavras. 

d. Refrão: escreve os países de língua portuguesa. 

 
Conquistador 

Da Vinci 
 
1. Era um mundo/planeta novo 

Um sonho de poetas/profetas 
Ir até ao fim 
Cantar novas glórias/vitórias 
E erguer orgulhosas bandeiras 
Viver aventuras/proezas guerreiras 
 

2. Foram mil epopeias 
Vidas tão cheias 
Foram oceanos/mares de amor 

 
Já fui ao ___________ 
Praia e Bissau 
___________, ___________ 
Goa e Macau 
Ai, fui até ___________ 
Já fui o conquistador 

 
3. Era todo um povo 

Seguindo os seus heróis  
Semearam laços de ternura  

E levaram a luz da cultura 
Espalhou-se pelo mundo 
Guiado pelos céus  

 
4. Foram mil epopeias 

Vidas tão cheias 
Foram oceanos/mares de amor 

 
(2x) 
Já fui ao ___________ 
Praia e Bissau 
___________, ___________ 
Goa e Macau 
Ai, fui até ___________ 
Já fui o conquistador 

 
5. foramdiasediasemeseseanosnomar

percorrendoumaestradadeestrelasa
conquistar 

 
(2x) 
Já fui ao ___________ 
Praia e Bissau 
___________, ___________ 
Goa e Macau 
Ai, fui até ___________ 
Já fui o conquistador 
 
(3x) 
Fui conquistador 
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1. Como é o conquistador de que a canção fala? Alguém que conquista pela força 

e violência ou pela cultura e amizade? 

2. Lê as palavras na coluna à esquerda. Seleciona outras palavras que tenham um 

significado semelhante (sinónimos): 

 

Canção Outras palavras 

Sonho 
 

Vitórias 
 

Aventuras 
 

Povo 
 

Guiado 
 
 

Heróis 
 

Cultura 
 

Ternura 

pesadelo, fantasia, vontade, imaginação, ambição, desejo 
 
êxitos, fracassos, glórias, derrotas, triunfos, desastres, sucessos 
 
cobardias, fraquezas, medos, façanhas, riscos, proezas 
 
pessoa, nação, indivíduo, gente, nobreza, população, moradores 
 
perdido, conduzido, dirigido, convidado, encaminhado, orientado, 
chamado 
 
cobardes, receosos, valentes, ídolos, corajosos, fracos 
 
educação, consideração, tradição, costume, respeito 
 
ódio, indiferença, amor, desprezo, carinho, desdém, afeto 

 
3. Assinala o significado das expressões indicadas: 

a. Um sonho de poetas 

 Um dia, o poeta Luiz de Camões teve um sonho sobre o império 

Português. 

 Os Descobrimentos portugueses foram cantados por vários 

poetas. 

b. Era todo um povo guiado pelos céus 

 Os barcos eram conduzidos pelos ventos e nuvens. 

 Os navegadores orientavam-se pelas estrelas para chegar aos 

locais. 

c. E levaram a luz da cultura 

 Os portugueses levaram a eletricidade a muitos pontos do 

mundo. 

 Os portugueses divulgaram a sua cultura e conhecimento a 

outros povos. 

d. Semearam laços de ternura 

 Os portugueses eram bons agricultores e plantaram muitas 

árvores e alimentos novos. 
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 Os portugueses ainda mantêm relações de amizade com os 

vários povos. 

e. Vidas tão cheias 

 Os navegadores viveram imensas aventuras e, por isso, tinham 

imensas histórias para contar. 

 Os portugueses viviam muito tempo e havia muitos idosos. 

f. Percorrendo uma estrada de estrelas 

 À noite, as estrelas do céu refletiam-se no mar. 

 O caminho marítimo para a Índia era conhecido como “estrada 

de estrelas”. 

 
4. Onde ficam as cidades/países indicadas na canção? Assinala-as no mapa. 

 

 
O império Português em 1822 
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Anexo 7 – Artistas Portugueses 

Músicos portugueses contemporâneos 
 

1  2  3  

4  
5  

6  
 

1. Lê as biografias sobre alguns artistas portugueses. A quem se referem? 

 
A) A carreira musical de David Fonseca começou com a banda Silence 4. O álbum de 

estreia saiu em 1998 - Silence Becomes It. O disco teve um enorme sucesso ao vender 

quase 250 mil cópias (seis discos de platina). Em 2002, a banda terminou. No início 

do século XXI, David Fonseca apostou numa carreira a solo e editou vários 

álbuns, sempre com o inglês como língua principal, embora inclua algumas 

músicas em português a cada álbum. 

 
B) Rui Veloso nasceu em 1957 em Lisboa, mas cresceu no Porto desde os três meses 

de idade. A sua carreira começa quando a sua mãe apresenta, na editora Valentim de 

Carvalho, umas gravações caseiras feitas pelo próprio. A qualidade surpreendeu de tal 

forma a editora que nem pensou duas vezes em propor-lhe um contrato. Assim, em 

1980, é editado Ar de Rock, um disco que fez dele “o pai do rock português”. Com 

Carlos Tê, letrista, deu a conhecer algumas das canções mais conhecidas: A Paixão, 

Não Há Estrelas no Céu ou Porto Sentido. 

 
C) O grupo Deolinda surgiu em 2006. O grupo apresenta um género musical bastante 

único e moderno, misturando o fado com a música popular e tradicional portuguesa. A 

canção Parva que Sou, estreada nos quatro concertos feitos nos Coliseus de Lisboa e 

Porto, em Janeiro de 2011, tornou-se num fenómeno de popularidade e transformada 

num hino de uma geração. 

 
D) Os Da Weasel nasceram em meados de 1993, como um projeto 100% inglês. Não 

demoraria mais de um ano, para que editassem o primeiro álbum, Dou-lhe com a Alma. 

Neste trabalho assiste-se à transição para o português como língua dominante. Foram 

uma das bandas portuguesas de hip-hop mais populares de sempre. Encerraram 

atividades em 2010. 
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E) Quem passa a infância no bairro da Mouraria, em Lisboa, arrisca-se a ficar apaixonado 

pelo Fado. No fundo, foi isso que a aconteceu a Mariza. Aos seis anos já frequentava 

Casas de Fado e na adolescência ainda experimentou o Gospel, Soul e o Jazz mas 

não há amor como o primeiro e acabou por se render definitivamente ao Fado. 

 
F) Com uma carreira com mais de 30 anos e uma popularidade constante, os Xutos & 

Pontapés apresentam-se como um verdadeiro fenómeno de resistência. Formados por 

Zé Pedro (guitarra), Kalú (bateria), Tim (baixo e voz), João Cabeleira (guitarra) e Gui 

(saxofone), alcançam a fama em 1987 com o álbum Circo de Feras e os grandes 

sucessos Contentores, Não sou o Único e A minha casinha. São considerados uma 

das bandas rock portuguesas mais influentes.  

 
 

2. Vais ouvir 6 canções diferentes. Corresponde-as aos músicos referidos.  
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Anexo 8 – Aqui ao Luar 

Aqui ao Luar 
Xutos & Pontapés 

 
Ela sorriu 

E ele foi atrás 
Ela despiu 

E ela o satisfaz 
Passa a noite, passa o tempo 

Devagar 
Já é dia, já é hora 

De voltar 
Aqui ao luar, 
Ao pé de ti, 

Ao pé do mar, 
Só o sonho fica só ele pode ficar... 
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Anexo 9 – Ficha de advérbios e locuções adverbiais de lugar 

Advérbios de lugar 
 

Os advérbios de lugar indicam o local físico onde uma ação acontece. 

Os rapazes dormem aqui e as raparigas ali. Os adultos acolá. 

O uso de aqui, aí, ali e acolá depende da proximidade física  
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Outros advérbios de lugar 
 

debaixo  acima  atrás  através  dentro  onde 
fora  junto  lá perto  longe 

 
Usa os exemplos indicados e: 

1. Escreve o advérbio de lugar correto. 

a. O Porto fica _______ de Braga e _______ de Moscovo. 

b. Ontem andei de barco. Fiz um passeio rio Douro _______. 

c. _______, no cimo da colina, avista-se uma bela paisagem. 

d. Estava perdido, _______ de casa, sem saber _______ ir. 

e. _______ estão as minhas calças? As que estão _______ da gaveta são do Paulo. 

f. O polícia correu _______ do ladrão. 

g. O gato meteu-se novamente _______ da mesa. 

h. A minha casa fica mesmo _______ à estrada e quase não durmo por causa do 

barulho. 

i. A água passou _______ do buraco e molhou tudo. 

 
2. Locução adverbial de lugar 

Tem a mesma função de um advérbio, mas é formada por duas ou mais palavras. 
Geralmente formam-se com uma preposição + um nome, adjetivo ou advérbio. 

Ao lado, pé, longe, perto 

De lado, frente, longe, perto, volta, dentro, fora, lá 

Em cima, baixo 

À esquerda, direita 

Para aqui, ali, aí, dentro, fora, perto, longe, cima, baixo, onde 

Por aqui, ali, aí, dentro, fora, perto, longe, cima, baixo, onde 

 
2. Escreve a locução adverbial de lugar correta (não precisas de usar todos os exemplos). 

a. Não podes virar _____________, tens de virar _____________. 

b. Estava meio perdido… Não sabia _____________ ir. 

c. Não saias daqui… Fica _____________ de mim, por favor. 

d. Mete as camisas _____________ das calças para ficar mais bem organizado. 

e. Sai da rua! Vai já _____________ de casa! 

f. Não te afastes. Mantém-te _____________. 
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g. Foi muito engraçado! Quando o rato apareceu a Rita meteu-se 

_____________ da cadeira. 

h. Não vejo muito bem _____________ sem os meus óculos. 

i. Não me interessa _____________ vou, só sei que quero ir _____________ 

deste lugar! 

 
3. Completa o texto com o advérbio ou locução adverbial de lugar corretos. 

 

Encontrou-se (a)_________________ com o restante grupo dos amigos que estavam 

prontos para apanhar o autocarro. Iriam passear num local sempre muito agradável 

para ver o rio (b)_________________. 

(c)_________________ podiam observar também as suas residências 

(d)_________________. Em seguida passariam no centro comercial para espreitarem 

as montras (e)_________________, pararem (f)_________________ e 

(g)_________________ para fazerem algumas compras e finalmente comerem alguma 

coisa no piso (h)_________________. 
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