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Resumo  

 

O ensino da gramática é importante na aprendizagem da Língua Materna e das 

Línguas Estrangeiras. Todavia, é um dos domínios que suscita menos interesse nos 

estudantes, o que poderá dever-se, por exemplo, à utilização de um método tradicional 

na sua exploração. Consequentemente, esta situação desencadeia a perda de atenção 

durante a explicação dos conteúdos disciplinares, contribuindo, em parte, para o 

fracasso escolar.  

Estabelecido o valor da atenção em contexto escolar, torna-se clara a 

necessidade de se colocar em prática estratégias de ensino que potenciem a 

concentração dos discentes, nomeadamente a aprendizagem indutiva.  

Tendo em consideração que o método indutivo pressupõe que o aluno assuma 

um papel ativo na construção do seu saber, no presente relatório, pretende-se mostrar 

como o seu emprego logrará aumentar os níveis de atenção durante a lecionação da 

gramática, sendo, por isso, um possível caminho a adotar.  

 

 

Palavras-chave: atenção; aprendizagem indutiva; gramática; papel ativo; interação 

oral.  
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Abstract  

 

 Grammar plays an important role in the teaching of both native and foreign 

languages. Nevertheless, it is one of the domains which gathers a lesser interest among 

students, an occurrence perhaps primarily explained do to the use of a traditional 

method on its approach. Consequently, this situation leads to a lack of attention during 

the explanatory phase of the disciplinary contents which, in turn, partially contributes to 

a lower level of educational attainment.  

 Therefore, having established the value of attention in an educational context, it 

becomes clear the necessity of putting into practice teaching strategies capable of 

enhancing the students’ concentration such as inductive learning.  

 Taking into consideration that the inductive method presupposes that the student 

assumes an active role in the construction of its knowledge, the purpose of this report 

lays on attempting to demonstrate of how the use of said method will increase the 

attention levels during grammar teaching and, as a consequence, it might, represent a 

more suitable approach.  

 

Keywords: attention; inductive learning; grammar; active role; oral interaction  
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Resumen 

 

 La enseñanza de la gramática es importante en el aprendizaje de la Lengua 

Materna y de las Lenguas Extranjeras. Sin embargo, es una de las áreas de menor 

interés para los estudiantes, lo que puede deberse, por ejemplo, al uso de un método 

tradicional en su explotación. Por consiguiente, esta situación desencadena la pérdida de 

atención durante la explicación de los contenidos gramaticales y contribuye, en parte, al 

fracaso escolar. 

 Así, es evidente que la atención juega un importante papel en el contexto 

escolar y, por eso, es necesario llevar a cabo estrategias de enseñanza que mejoren la 

concentración de los estudiantes, como el aprendizaje inductivo. 

Teniendo en cuenta que el método inductivo presupone que el alumno tenga 

un papel activo en la construcción de su conocimiento, en este trabajo, se busca exponer 

cómo su uso aumentará los niveles de atención durante la enseñanza de la gramática, de 

ahí que sea un posible camino para adoptar.  

 

Palabras-clave: atención; método inductivo; gramática; papel activo; interacción oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Índice de Quadros e Gráficos 

 

Quadros  

 

Quadro 1 – Proposta de atribuição de tempos letivos (10ºano) 

Quadro 2 – Funções do professor 

Quadro 3 – Primeiro slide do PowerPoint “Complemento do nome” 

Quadro 4 – Segundo slide do PowerPoint “Complemento do nome” 

Quadro 5 – Terceiro slide do PowerPoint “Complemento do nome” 

Quadro 6 – Quarto slide do PowerPoint “Complemento do nome” 

Quadro 7 – Quinto slide do PowerPoint “Complemento do nome” 

Quadro 8 – Sexto slide do PowerPoint “Complemento do nome” 

Quadro 9 – Sétimo slide do PowerPoint “Complemento do nome” 

Quadro 10 – Primeiro slide do PowerPoint “Valor modal” 

Quadro 11 – Segundo slide do PowerPoint “Valor modal” 

Quadro 12 – Terceiro slide do PowerPoint “Valor modal” 

Quadro 13 – Quinto, nono e décimo primeiro slide do PowerPoint “Valor modal” 

Quadro 14 – Primeiro exercício da ficha de trabalho final 

Quadro 15 – Segundo exercício da ficha de trabalho final 

Quadro 16 – Terceiro exercício da ficha de trabalho final 

Quadro 17 – Exercício para explorar o “Pretérito perfecto” 

Quadro 18 – Primeiro slide do PowerPoint “Pretérito perfecto” 

Quadro 19 – Terceiro slide do PowerPoint “Pretérito perfecto” 

Quadro 20 – Exercício para explorar a “Acentuación” 

Quadro 21 – Segundo slide do PowerPoint “Acentuación” 

Quadro 22 – Quarto slide do PowerPoint “Acentuación” 

Quadro 23 – Exercício para explorar o “Pretérito imperfecto” 

Quadro 24 – Primeiro slide do PowerPoint “Pretérito imperfecto” 

Quadro 25 – Segundo slide do PowerPoint “Pretérito imperfecto” 

Quadro 26 – Tabela e exercícios dos “Demostrativos” 

Quadro 27 - Primeiro exercício da ficha de trabalho final 

Quadro 28 – Segundo exercício da ficha de trabalho final 

Quadro 29 – Terceiro exercício da ficha de trabalho final 



14 

 

Quadro 30 – Grelha de observação: “Complemento do nome” 

Quadro 31 – Grelha de observação: “Valor modal”  

Quadro 32 – Grelha de observação: “Pretérito perfecto” 

Quadro 33 – Grelha de observação: “Acentuación” 

Quadro 34 – Grelha de observação: “Demostrativos” 

 

Gráficos  

 

Gráfico 1 – Motivos que desencadearam o interesse pela atividade da gramática 

Gráfico 2 – Relação entre “papel ativo” e “aumento dos níveis de atenção” 

Gráfico 3 – Motivos para níveis de atenção elevados 

Gráfico 4 – Razões justificativas da preferência pelo “Pretérito imperfecto” 

Gráfico 5 – Resultados da questão 5 

Gráfico 6 – Resultados da questão 7 

Gráfico 7 – Motivos para um maior nível de atenção na aprendizagem do “Pretérito 

                   imperfecto” 

Gráfico 8 – Motivos que desencadearam a atenção na aprendizagem da gramática 

Gráfico 9 – Resultados da ficha de trabalho final na disciplina de Português 

Gráfico 10 – Resultados da ficha de trabalho final na disciplina de Espanhol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Índice de Abreviaturas e Siglas 

 

AE – Aprendizagens Essenciais 

ASE – Ação Social Escolar 

ELE – Espanhol Língua Estrangeira 

ESP – Escola Secundária de Penafiel 

FLUP – Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

GNR – Guarda Nacional Republicana 

ISMAI – Instituto Universitário da Maia 

LE – Língua Estrangeira 

LM – Língua Materna 

PCIC – Plan Curricular del Instituto Cervantes 

PMCE – Programa e Metas Curriculares de Espanhol (Ensino Secundário) 

PMCP – Programa e Metas Curriculares de Português (Ensino Secundário) 

QECR – Quadro Europeu Comum de Referências para as Línguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Introdução 

 

O presente relatório de estágio foi elaborado no âmbito da unidade curricular de 

Iniciação à Prática Profissional, visando a conclusão do segundo ciclo de estudos, 

através da obtenção do grau de mestre em Ensino de Português e de Língua Estrangeira 

no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário na Área de Especialização de 

Espanhol. 

O projeto de investigação-ação ocorreu durante o estágio pedagógico, realizado 

na Escola Secundária de Penafiel, no ano letivo de 2018/2019, sendo aplicado numa 

turma de Português e numa de Espanhol (nível iniciação), ambas pertencentes ao 

décimo ano de escolaridade.  

Após a observação de aulas dos grupos selecionados, verificou-se que os 

discentes perdiam facilmente a atenção durante a lecionação dos conteúdos 

programáticos, nomeadamente nos gramaticais. Consequentemente, surgiram questões 

como: por que razão os estudantes não se sentem atraídos pela gramática? O que causa a 

falta de atenção durante a lecionação dos conteúdos programáticos? Que estratégia 

poderá aumentar a concentração na aprendizagem da gramática?  

Pesquisando-se sobre a referida temática, determinou-se que uma das “soluções” 

consistiria em implementar o método indutivo1 no ensino da gramática para aumentar os 

níveis de atenção durante a lecionação dos conteúdos, pois pensa-se que a aprendizagem 

indutiva poderia potenciar a ação do aluno na sala de aula, levando-o a construir o seu 

conhecimento gramatical, através de um processo de descoberta e reflexão e de uma 

participação ativa. Por este motivo, crê-se que seria um excelente caminho para 

diminuir a desatenção, visto que estimularia a curiosidade e motivaria os discentes, 

permitindo que se sentissem mais interessados em aprender os conteúdos disciplinares. 

Deste modo, a questão que orienta o projeto de investigação-ação é: será o método 

indutivo uma estratégia eficaz para aumentar o nível de atenção dos alunos no ensino 

da gramática? 

A determinação da área de atuação – a gramática – deveu-se aos fracos 

resultados obtidos e ao desinteresse geral pelo domínio dos discentes. E, tendo em conta 

que o saber gramatical é deveras importante na aprendizagem da Língua Materna e das 

 
1 Entenda-se “método” como uma maneira de proceder, daí que, ao longo deste trabalho, se usem os 

termos “abordagem” e “estratégia” para fazer referência ao mesmo. 
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Línguas Estrangeiras (tal como se comprovará neste relatório), concluiu-se que seria 

benéfico adotar uma estratégia que permitisse aos estudantes envolverem-se no seu 

processo de aprendizagem e, possivelmente, melhorarem os resultados escolares.  

Partindo destas considerações, foram traçados os seguintes objetivos: 

• Aumentar os níveis de atenção durante a lecionação dos conteúdos 

gramaticais, implicando os discentes no seu processo de aprendizagem. 

 

• Fomentar a participação voluntária / espontânea dos alunos. 

 

• Proporcionar uma aprendizagem mais eficaz dos conteúdos gramaticais. 

 

No que concerne à estrutura do relatório, assinala-se que este se divide em 

quatro capítulos. O primeiro, intitulado Justificação da ação, visa descrever 

detalhadamente o contexto escolar em que se efetuou o projeto de investigação-ação, 

caracterizando-se a escola e as turmas com as quais se contactou no ano de estágio. Para 

além disso, apresentam-se os motivos que levaram à seleção do tema do plano de ação.  

Por sua vez, o segundo capítulo – Enquadramento teórico – centra-se na 

exploração de três temas chave no desenvolvimento do projeto de investigação-ação: a 

gramática, a atenção, e a interação oral. No primeiro ponto, faz-se um breve percurso 

pela história da gramática, referindo-se, posteriormente, a sua posição nos documentos 

reguladores e orientadores vigentes em Portugal, no que toca ao ensino da LM e de 

ELE. De seguida, contrastam-se dois métodos de ensino da gramática: o método 

indutivo, central no trabalho desenvolvido, e o método dedutivo, também utilizado neste 

projeto de investigação-ação, com o intuito de se observar se os níveis de atenção da 

turma variavam consoante as estratégias empregadas. Por fim, patenteiam-se as 

vantagens e inconvenientes associados à aprendizagem indutiva e o papel que o docente 

deve desempenhar quando aplica um método desta natureza.  

O segundo ponto visa elucidar o conceito de “atenção” e destacar a sua 

importância em contexto escolar, assinalando-se eventuais dificuldades surgidas pela 

desatenção e possíveis estratégias para maximizar a concentração dos aprendizes. 

Já a terceira parte é dedicada à relevância da interação oral na aplicação de uma 

estratégia indutiva, ocupando-se, particularmente, da discussão em grande grupo, por 

esta ter sido utilizada aquando da lecionação dos conteúdos gramaticais.  
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O terceiro capítulo, denominado Desenho do plano de ação, centra-se na 

descrição da intervenção pedagógica, expondo-se o que foi executado no ciclo de 

investigação nas disciplinas de Português (LM) e de Espanhol (LE). 

O último capítulo – Resultados do plano de ação – destina-se à apresentação das 

ferramentas usadas na recolha de dados e, principalmente, à discussão dos resultados 

obtidos por meio da intervenção realizada.  

Finalmente, apresentam-se as considerações finais do projeto de investigação-

ação, refletindo-se acerca dos pontos positivos, dos pontos que carecem de melhoria e 

das suas limitações.  
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Capítulo I: Justificação da ação 

 

Este capítulo dedica-se à justificação do plano de ação levado a cabo durante as 

práticas letivas. Primeiramente, procede-se à caracterização do contexto escolar e das 

turmas com as quais se trabalhou no ano letivo transato, embora apenas se 

selecionassem dois grupos para aplicar o projeto de investigação-ação. 

Posteriormente, apresenta-se a questão formulada no ciclo zero do estágio 

pedagógico, resultante do problema diagnosticado através da observação de aulas e, de 

seguida, expõe-se a questão final de investigação. 

 

1.1.  Contextualização do centro educativo 

 

O projeto de investigação-ação ocorreu na Escola Secundária de Penafiel (ESP), 

situada na freguesia de Milhundos (Penafiel).  

Operacional desde 1 de outubro de 1978, apresenta-se como o resultado da fusão 

de diversos contextos educativos, nomeadamente de uma escola comercial com uma 

industrial. 

Segundo o Projeto Educativo da ESP (2018), a referida instituição de ensino foi 

a primeira do concelho a ter uma oferta educativa orientada para o terceiro ciclo do 

Ensino Básico e para o Ensino Secundário. Atualmente, conta também com um vasto 

leque de cursos profissionais, porém a maioria dos estudantes – 2175 num total de 2563 

alunos – frequenta o ensino regular, destacando-se a área das Ciências e Tecnologias.  

No que diz respeito ao pessoal docente, importa mencionar que a escola possui 

169 professores, dos quais 115 já se encontram no quadro de nomeação definitiva. Por 

este motivo, é possível depreender que a instituição apresenta um corpo docente sólido e 

com uma grande experiência profissional. Relativamente ao pessoal não-docente, o 

centro educativo dispõe de 30 assistentes operacionais, 13 assistentes técnicos e um 

técnico superior. 

Nos anos de 2007 e 2008, no âmbito do Programa de Modernização das Escolas 

do Ensino Secundário, a instituição sofreu obras de remodelação, tendo, atualmente, 

excelentes condições físicas. Encerra 50 salas de aula equipadas com ar condicionado, 

computadores e retroprojetores operantes. Algumas delas estão providas de quadros 

interativos. Além disso, possui laboratórios, gabinetes de atendimento ao aluno e aos 
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encarregados de educação, salas de trabalho, biblioteca, serviços de psicologia e 

orientação educativa, papelaria/reprografia e zona de restauração. 

O organismo escolar estrutura-se em três edifícios – o principal, no qual 

decorrem a aulas dos cursos científico-humanísticos; “as pirâmides”, local direcionado, 

sobretudo aos aprendizes dos cursos profissionais e um pavilhão desportivo – e espaços 

exteriores (zonas verdes, esplanadas, …) destinados a atividades desportivas e ao lazer 

dos estudantes bem como dos docentes. Deste modo, as condições físicas e os recursos 

materiais oferecidos pela instituição contribuem para a criação de uma benéfica 

atmosfera de trabalho para todos os agentes envolvidos na ação educativa, 

particularmente para os discentes, pois “nenhuma escola funciona só com a boa vontade 

e dedicação de administradores, professores, funcionários e alunos. Tanto a 

aprendizagem, como o desenvolvimento integral dos alunos dependem de uma série de 

recursos materiais” (Escola Secundária de Penafiel [ESP], 2018, p. 12). 

Destaca-se também que, ao longo do ano letivo, a Escola Secundária de Penafiel 

procura envolver os aprendizes em diversas atividades (Semana da Cor, Torneio de 

Retórica e Argumentação, Dias das Línguas, …), de maneira a que estes possuam uma 

participação ativa e que desenvolvam competências essenciais para o seu futuro, como 

por exemplo, espírito crítico e criativo, autonomia ou sentido de responsabilidade. 

Relativamente à articulação do centro escolar com entidades externas, ressalta-se 

que esta possui parcerias com corporações locais (GNR, Bombeiros Voluntários, 

Associação Empresarial de Penafiel), mas também com Universidades e Institutos 

Superiores. No presente ano letivo, a escola contou com quatro núcleos de estágio 

pedagógico: Português – Espanhol, Português – Inglês, História e Educação Física, 

provenientes da Universidade do Porto e do ISMAI.  

O núcleo de Português – Espanhol era composto apenas por um elemento, apesar 

de, na Escola Secundária de Penafiel, existir uma professora estagiária a lecionar, 

igualmente, a disciplina de Português.  

 

1.2.  Caracterização das turmas  

 

Durante o estágio pedagógico, foram lecionadas aulas a três turmas do Ensino 

Secundário regular: duas de Português – décimo D (Ciências e Tecnologias) e décimo 
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segundo L (Línguas e Humanidades) – e uma de Espanhol – décimo L (Línguas e 

Humanidades).  

Embora as orientadoras possuíssem outras turmas, optou-se somente pelas 

anteriormente referidas, uma vez que, desta forma, se conseguiria acompanhar 

diariamente as aulas, sem que os horários ficassem sobrepostos.  

As aulas supervisionadas dividiram-se em sete unidades didáticas, três na área 

de Português e quatro na de Língua Estrangeira. Na totalidade, foram lecionadas vinte e 

seis aulas (doze na Língua Materna e catorze em Espanhol), a fim de se cumprir as 

planificações elaboradas e, também, devido ao facto de, na disciplina de Espanhol, os 

alunos estarem organizados em turnos, o que implicava a repetição da lição dada ao 

primeiro grupo no dia seguinte. 

É necessário referir que não foi possível desenvolver o projeto de investigação-

ação com a turma do décimo segundo L, porque existem poucos conteúdos gramaticais 

para ministrar no ano finalista (Cf. Programa e Metas Curriculares de Português, 2014) 

e, esses foram ensinados pela professora orientadora no primeiro período. Por este 

motivo, o grupo não está inserido no referido projeto, embora seja descrito 

minuciosamente, tal como as turmas do décimo ano no presente relatório. 

 

1.2.1. Turma de Português – Décimo D 

 

O décimo D, pertencente ao curso científico-humanístico de Ciências e 

Tecnologias, é composto por 27 alunos (16 raparigas e 11 rapazes), de nacionalidade 

portuguesa e com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos. É um grupo que 

provém de contextos socioeconómicos heterógenos, como é possível comprovar através 

da formação académica e das ocupações profissionais dos encarregados de educação. 

Ademais, existem 17 estudantes que beneficiam da Ação Social Escolar (ASE), porém 

apenas três possuem escalão A, isto é, um apoio da ASE que comparticipa nas despesas 

escolares e ajuda no pagamento de livros e material escolar, transportes e refeições. 

A turma é constituída por um pequeno grupo de alunos extremamente 

empenhados e participativos, revelando gosto por aprender, em particular na área das 

ciências exatas. No entanto, a maioria apresenta algumas dificuldades e, sobretudo um 

baixo nível de interesse e concentração em contexto de sala de aula, o que prejudica o 

processo de aprendizagem dos mesmos. A média global do grupo é de 14,11 valores, 

sendo que a da disciplina de Português corresponde a 12, 96 valores. 
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1.2.2. Turma de Espanhol – Décimo L 

 

O décimo L é formado por 28 alunos (16 do sexo feminino e 12 do sexo 

masculino) do curso de Línguas e Humanidades. Todos possuem nacionalidade 

portuguesa e idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos. Quanto aos dados 

socioeconómicos, destaca-se que os encarregados de educação desempenham profissões 

relacionadas com o setor secundário (têxtil e construção civil) e que sete se encontram 

numa situação de desemprego. Além disso, dez estudantes beneficiam da ajuda da Ação 

Social Escolar. 

É necessário referir que existe um aluno com necessidades educativas especiais, 

devido à presença de dificuldades específicas na leitura e na escrita e, ainda, um 

pequeno défice de atenção. 

De acordo com os dados extraídos na primeira e segunda reuniões de avaliação 

(datadas de 17 de dezembro de 2018 e 8 de abril de 2019), os discentes apresentam, em 

contexto de sala de aula, um comportamento totalmente inadequado e baixos resultados 

académicos, como evidencia a média respeitante à disciplina de Espanhol – nível de 

iniciação (13,36 valores). 

Através da observação das aulas da orientadora e das perceções extraídas 

durante e após as aulas lecionadas pela professora estagiária, concluiu-se que, de facto, 

os alunos possuem diversas dificuldades na aprendizagem dos conteúdos e, inclusive, 

manifestam, por vezes, falta de atenção nas atividades letivas, o que não significa que o 

seu comportamento possa ser classificado como inapropriado. 

 

1.2.3. Turma de Português – Décimo Segundo L 

 

 A turma L do décimo segundo ano é composta por 26 alunos – 10 do sexo 

masculino e 16 do sexo feminino – e pertence ao curso de Línguas e Humanidades. 

Todos são cidadãos portugueses e a média de idades corresponde aos 17 anos.  

Assinala-se a presença de um aluno com necessidades educativas especiais, pelo 

facto de lhe ter sido diagnosticada paralisia cerebral. 

No décimo segundo L, existem sete casos de retenção maioritariamente no 

décimo ano. O grupo em questão não possui um grande interesse pela disciplina de 

Português, o que se comprova através dos dados extraídos do documento Plano de 

Turma 12ºL (catorze estudantes referem que a referida disciplina é uma das que menos 
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lhes agrada e, apenas, quatro assinalam que é uma das suas favoritas), da observação de 

aulas da professora orientadora e da lecionação das aulas da estagiária (os discentes 

estão frequentemente desatentos e são pouco participativos). A média da referida 

disciplina encontra-se nos 12,35 valores, sendo a média global de 15,33 valores. 

Relativamente à escolaridade dos encarregados de educação, destaca-se que 

estes possuem, sobretudo, o terceiro ciclo e, que apenas três são licenciados. Esta 

situação faz com que exerçam profissões relacionadas com o setor secundário. Além 

disso, existem sete mães domésticas e uma reformada.  

Quanto à ajuda da Ação Social escolar, importa referir que seis alunos 

beneficiam do escalão A e cinco do escalão B. 

 

1.3.  Questão do projeto de investigação-ação 

 

Através da observação de aulas do grupo de Português no primeiro período, foi 

possível verificar que os discentes apresentavam um baixo nível de atenção durante as 

aulas, sobretudo se estas ocorriam ao final da semana e/ou durante a tarde. Era 

plenamente notório que os estudantes estavam agitados, conversadores e pouco 

motivados para estudarem os diversos conteúdos disciplinares, demorando o dobro do 

tempo (dado pela professora titular) para realizar as tarefas gramaticais propostas (Cf. 

Anexo 1: Grelha comportamental, p. 117). 

Por motivos alheios (prolongamento da licença de maternidade da professora 

orientadora) só se contactou com a turma de Espanhol em janeiro do presente ano. 

Deste modo, para se apresentar um tema para o projeto de investigação-ação, 

respeitando as datas indicadas pelos Serviços Académicos da FLUP, procurou-se obter 

informação acerca do grupo em questão, conversando com a professora substituta e 

assistindo à reunião intercalar e à primeira reunião de avaliação. Com os dados 

recolhidos, constatou-se que o principal problema da turma era igualmente a desatenção 

(Cf. Anexo 2: Registos das reuniões, p. 118). 

Assim, no ciclo zero, formulou-se a seguinte questão: Que estratégia utilizar 

para os alunos estarem mais atentos? Após se realizar uma pesquisa sobre o assunto, 

decidiu-se que se optaria pela aprendizagem indutiva, uma vez que, entre outros 

aspetos, pressupõe uma participação ativa por parte dos alunos. E, de modo a 

potencializar a intervenção dos mesmos, determinou-se que a descoberta dos conteúdos 

seria realizada oralmente e em grande grupo. 
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No entanto, era necessário delimitar a área de atuação, sendo selecionada a 

gramática por diversos motivos. Em primeiro lugar, como se verificou no início do ano 

letivo através de uma conversa informal, os alunos consideram que a gramática é um 

dos domínios que lhes suscita menos interesse (o que aumenta, portanto, a desatenção), 

o que poderá dever-se ao facto de ser frequentemente ensinada como um conjunto de 

regras que têm de ser memorizadas e sem existir interação entre professor-alunos.  

Em segundo lugar, é vista como um elemento sem utilidade num contexto real e, 

por isso, sentida como acessória e, até mesmo, dispensável no ensino das línguas, tal 

como avança João Costa (2008):  

 

Ninguém contesta o interesse de estudar como funciona o nosso corpo, nas suas 

diferentes funções. No entanto, é frequente ouvir questionar o interesse de 

estudar como funciona a língua e afirmar que o estudo da gramática é 

desinteressante e inútil. (para. 2) 

 

Ademais, aquando da lecionação da aula zero no décimo D, concluiu-se que os 

estudantes apresentavam dificuldades, sobretudo na área da gramática, em particular na 

resolução de exercícios sobre funções sintáticas e classes de palavras. 

Por último, a análise dos primeiros resultados dos testes de avaliação, tanto na 

Língua Materna como na Língua Estrangeira, permitiram constatar que os educandos 

possuem fracos resultados no grupo relacionado com os conteúdos gramaticais. 

Em conclusão, embora o ensino da gramática seja imprescindível, pelos diversos 

benefícios que guarda, é o domínio que os discentes, desafortunadamente, tendem a 

desvalorizar e, no qual obtêm um rendimento pouco satisfatório. Desta forma, 

compreende-se o motivo de aplicar o projeto de investigação-ação nesta área da língua, 

pois é fundamental que os alunos estejam mais atentos durante a aprendizagem das 

matérias, a fim de que esta seja mais eficaz.  

Delimitada a estratégia e a área de atuação, era fundamental reformular a 

questão-problema que orientaria o projeto de investigação-ação. Desta forma, procura-

se responder à seguinte questão: Será o método indutivo uma estratégia eficaz para 

aumentar o nível de atenção dos alunos no ensino da gramática? 
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Capítulo II: Enquadramento teórico 

 

Este capítulo dedica-se à apresentação do quadro teórico relacionado com o 

plano de ação implementado durante o ano de estágio. É constituído por três pontos: “o 

ensino da gramática”, “a atenção em contexto escolar” e “a interação oral em contexto 

escolar”.  

 

2.1. O ensino da gramática 

 

Este ponto divide-se em quatro secções. A primeira centra-se numa breve 

contextualização histórica do estudo gramática, tendo em conta, sobretudo, a passagem 

de uma perspetiva normativa na abordagem dessa arte, para uma descritiva. 

Posteriormente, procura-se mostrar como o ensino deste domínio não pode ser 

descurado tanto em Português LM como em ELE, recorrendo-se a estudos que 

comprovam os seus benefícios e patenteiam os problemas resultantes da sua 

desvalorização.    

Já na terceira secção, observa-se o lugar da gramática no ensino do Português e 

do Espanhol, partindo da análise dos documentos normativos e orientadores vigentes 

em Portugal. Ressalva-se que, tendo em consideração que o estágio pedagógico foi 

realizado exclusivamente no Ensino Secundário, neste ponto, apenas se observará os 

documentos respeitantes a esse ciclo de estudos.  

Por fim, dedica-se uma parte à aprendizagem indutiva, apresentando-se a sua 

caracterização, o papel que o professor deve desempenhar e as vantagens e 

inconvenientes associados a esta abordagem.  

 

2.1.1. Contextualização 

 
“O estado dos conhecimentos sobre a linguagem e as línguas e a função social 

que lhe tem sido atribuída em diferentes épocas e sociedades têm como 

consequência que o conceito de gramática seja ele próprio variado e variável.” 

 

Inês Duarte  

 

Surgida na Grécia antiga, a gramática apresenta-se, ainda na atualidade, como 

uma área complexa e controversa (Martín Sánchez, 2010). O que é a gramática? Como 
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defini-la? As respostas a estas questões são diversas e fruto das ideias brotadas em 

diferentes épocas.  

Olívia Figueiredo sustenta que a gramática surgiu como um meio para assegurar 

a devida utilização da língua por parte dos falantes, possuindo um carácter normativo e 

instrumental, visto que “tradicionalmente, e quase até hoje, o ensino da língua era 

sinónimo de ensino da gramática. Com um só argumento de aceitação automática: saber 

gramática era saber a língua” (Figueiredo, 2005, p. 105).  

Esta conceção de gramática remonta às reflexões de Dionísio de Trácia (Arte da 

Gramática) e da Escola de Alexandria, que associavam a arte de bem falar e escrever 

aos modelos linguísticos outorgados pelos autores clássicos, os quais determinavam as 

regras gramaticais que deviam ser utilizadas. Assim, “a gramática [era] o conhecimento 

prático dos usos característicos dos poetas e dos prosadores” (Dionísio2, conforme 

citado em Duarte, 2000, p. 41); o reflexo do estilo de língua escrita dos grandes autores.   

Além disso, os gramáticos ocupavam-se do estudo da estilística (o que era 

denominado leitura), da etimologia e da análise de textos literários e atribuíam uma 

significativa importância à sintaxe e à morfologia, descurando áreas como a fonética 

(Brito, 2010). 

Na Idade Média, vigorava também a ideia de gramática de carácter normativo 

(enraizada na estreita ligação com a literatura). Para os estudiosos medievais, a norma 

radicava nas obras sublimes, como as de Homero (no caso grego) e Virgílio (no caso 

latino). Qualquer espécie de desvio era considerada um erro, dado que somente era 

aceite o que estivesse em consonância com os textos literários de referência. Assim, a 

mudança linguística era conotada negativamente, simbolizando a corrupção e a falência 

da língua dos poetas (Duarte, 2000).  

Com o Renascimento, começou-se a estudar, sistematicamente, as línguas 

particulares, com o intuito de examinar as suas características. Esta situação fez com 

que existisse um afastamento “da tradicional atenção dada a aspectos3 gerais que 

ultrapassavam as línguas individuais” (Mateus & Villalva, 2006, secção O renascimento 

e o interesse pelo vernáculo). Nesta época, desenvolveu-se também o ensino da leitura e 

da escrita em vernáculo. 

 
2 Trácia não é o apelido de Dionísio, mas sim a sua terra. Era comum identificar os autores pelos locais 

onde tinham nascido.  
3 Transcrição que respeita a grafia original, não estando em conformidade com o novo acordo ortográfico. 
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Nos séculos XVII e XVIII, segundo Ana Maria Brito (2010), a gramática era 

geral e racional, procurando estabelecer, de forma embrionária, uma relação entre a 

linguagem e o pensamento. Já no século XIX, a referida autora sustenta que as 

gramáticas eram comparadas e históricas. 

Por sua vez, no século XX, deu-se uma grande mudança de paradigma: por 

influência da linguística – ciência que se dedica ao estudo das línguas e da linguagem – 

a visão da gramática alterou-se, passando a ser descritiva e a centrar-se na descrição do 

funcionamento da língua, isto é, nos “padrões de construção da língua de um modo tão 

rigoroso e exaustivo quanto possível, usando para o efeito amostras consideradas 

representativas da língua e recorrendo, quando necessário, a informantes” (Duarte, 

2000, p. 44). Partia-se, portanto, de um corpus aberto e dinâmico, sendo a mudança 

linguística encarada como um processo natural e característico das línguas, e as regras 

gramaticais o reflexo da linguagem dos falantes utentes ou não da norma padrão. 

Ademais, a gramática passou a incorporar o estudo de várias áreas do 

funcionamento da língua, tais como a fonologia, a pragmática, a lexicologia e a 

semântica. Todavia, ainda hoje, a sua definição e delimitação são alvo de controvérsias, 

pois existem gramáticos que consideram que “sólo comprende la morfología y la 

sintaxis, otros que también abarca los fonemas, pero que se queda fuera la semântica” 

(Martín-Sánchez, 2010, p. 61). 

Nos anos sessenta do século transato, Chomsky atribuiu à gramática uma 

dimensão cognitiva, defendendo que esta se prende com o conhecimento implícito dos 

falantes e com a descrição desse mesmo conhecimento por parte dos linguistas (Brito, 

2010). Segundo o autor, qualquer indivíduo tem uma capacidade inata para aprender a 

língua – Gramática Universal –, criando e entendendo enunciados com os quais nunca 

contactara, o que se deve à existência de uma competência linguística, definida pelo 

Diccionario de términos clave de ELE (formato online) como: 

 

La capacidad de una persona para producir enunciados gramaticales en una 

lengua, es decir, enunciados que respeten las reglas de la gramática de dicha 

lengua en todos sus niveles (vocabulario, formación de palabras y oraciones, 

pronunciación y semántica) […] el conocimiento implícito que un hablante 

posee sobre su propia lengua, el cual le permite no sólo codificar mensajes que 

respeten las reglas de la gramática, sino también comprenderlos y emitir juicios 

sobre su gramaticalidad. (Instituto Cervantes, 1997-2019c, [online]) 
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Assim sendo, em contexto escolar, o docente deve valer-se desta capacidade dos 

alunos e fazer com que estes descubram e compreendam as regras gramaticais que 

utilizam inconscientemente. O objetivo da aprendizagem reside na transformação do 

conhecimento implícito num conhecimento explícito, ou seja, num “conhecimento 

reflexivo e sistemático que os falantes conhecem e usam, bem como o conhecimento 

dos princípios e regras que sustentam o uso oral e escrito deste sistema” (Duarte, 2008, 

p. 17), através de uma atitude de curiosidade e indagação. 

 

2.1.2. A importância da gramática  

“Sin gramática difícilmente podemos hablar, y si lo hacemos no 

será de una forma muy correcta y concreta” 

 

Martín-Sánchez 

 

2.1.2.1. No ensino do Português: Língua Materna 

 

Como foi referido anteriormente, o ser humano possui um conhecimento da 

língua implícito, o que significa que é capaz de produzir e compreender enunciados 

desconhecendo as regras gramaticais. Assim sendo, a questão que se coloca é por que 

motivo se estuda gramática? Qual a sua importância? 

Ao longo dos anos, as discussões em torno do ensino da gramática 

(conhecimento explícito da língua) na Língua Materna têm sido frequentes, sendo-lhe 

muitas vezes atribuído um caráter secundário, como afirmava, em 1998, Inês Duarte: 

 

Os programas de Português […] elegem como competências nucleares a 

desenvolver a compreensão e a expressão, nas vertentes oral e escrita, e como 

competência subsidiaria e meramente instrumental o funcionamento da língua 

[…] o ensino da gramática é considerado um objectivo e um conteúdo 

subalterno, algo que se evita, um domínio que só se trabalha quando não pode 

deixar de ser. (p. 110) 

 

Anos depois, o descrédito continuava a verificar-se, desta vez, não só nos 

documentos reguladores, como também nos exames nacionais e na sala de aula, visto 

que a gramática se tornou “um conteúdo a dispensar em contexto de programas extensos 

em que o docente tem de tomar opções de gestão quando o tempo é limitado” (M. 
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Costa, 2007, p. 159). Como indica João Costa (2007), esta situação culminou, por 

exemplo, nos fracos resultados e no escasso conhecimento linguístico dos alunos à saída 

do Ensino Secundário. 

Deste modo, é imperativo reverter este cenário, possibilitando aos estudantes 

desenvolver paulatinamente a consciência linguística – estádio intermédio entre o 

conhecimento implícito e o conhecimento gerado pela reflexão –, investindo num 

ensino eficaz da gramática, até porque esta traz inúmeros benefícios. 

Em primeiro lugar, tal como atesta Duarte (1998), o conhecimento da gramática 

na Língua Materna é, de forma indireta, uma das causas do sucesso escolar, facilitando 

o desenvolvimento de competências transversais às diversas disciplinas curriculares, 

nomeadamente a oralidade, a escrita e a leitura. 

No que concerne à oralidade, importa mencionar que a investigação (Duarte, 

1998; J. Costa, 2007, 2008) demonstra que os jovens têm dificuldades em adequar o 

registo oral a um determinado contexto e que cometem erros de natureza vária. 

Exemplificando, desconhecem a flexão de verbos como “intervir”, pronunciam 

incorretamente a primeira pessoa do plural no presente do conjuntivo ou desconhecem 

as formas de tratamento a serem utilizadas em diferentes situações comunicativas. Para 

João Costa (2008), estes problemas seriam rapidamente solucionados se os docentes 

incutissem, nos estudantes, hábitos de reflexão sobre a estrutura da língua e se 

formulassem regras generalizáveis. 

Por sua vez, a gramática também poderia contribuir para uma maior eficácia no 

domínio da escrita, uma vez que a maior parte dos erros (a nível micro ou macro-

textual), cometidos pelos alunos que terminaram a escolaridade obrigatória, deve-se ao 

desconhecimento das regras de ortografia e pontuação. Assim, um ensino claro e 

rigoroso das referidas regras culminaria numa melhor competência da escrita.  

Já a nível da leitura, João Costa (2007) assinala que a gramática seria útil, 

porquanto desenvolveria a fluência e velocidade de ler e a capacidade de interpretação e 

de extração de informação relevante de um texto. Para isso, é indispensável que o 

professor explore, por uma parte, as características das diversas tipologias textuais e, 

por outra, que trabalhe os padrões sintáticos complexos e o campo semântico (a 

semântica desempenha um papel extremamente relevante na leitura, já que o seu estudo 

desenvolve, no leitor, a capacidade de interpretar um texto independentemente da forma 

como lhe surge a informação). 
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Em segundo lugar, Sim-Sim, Duarte e Ferraz (1997) sustentam que a 

aprendizagem da gramática faculta o domínio e o aperfeiçoamento do Português-

padrão, fundamental para a devida integração do indivíduo numa sociedade, cada vez 

mais qualificada e exigente, uma vez que a língua é:  

 

Um instrumento essencial da cidadania: o cidadão precisa de a dominar para se 

informar, para estudar, para desempenhar actividades profissionais que exigem 

qualificação científica ou técnica diferenciada, para aceder a produtos culturais, 

para se comportar apropriadamente nas situações institucionais em que é 

chamado a interagir verbalmente e a exprimir-se por escrito. (1997, p. 37) 

 

No entanto, os benefícios da gramática não se prendem apenas com a Língua 

Materna. Se um estudante dominar os conceitos dessa língua, o processo de 

aprendizagem de Línguas Estrangeiras é facilitado, pelo facto de uma significativa parte 

destes ser comum a bastantes idiomas (Duarte, 1998).  

Para além disso, o estudo apropriado da gramática permite que os discentes 

aumentem a sua autoconfiança linguística e que sejam mais tolerantes relativamente às 

variedades linguísticas existentes (as quais não podem ser menosprezadas), pois tomam 

consciência de que todas as variedades, incluindo a sua, são dignas de respeito, tal como 

a padrão (Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997). 

Inês Duarte (1998) assinala ainda que o conhecimento explícito da língua é uma 

ferramenta que desenvolve o pensamento analítico, caso o seu ensino seja planificado 

como uma atividade de descoberta. 

Como é possível verificar, as vantagens de explorar a gramática da Língua 

Materna em contexto escolar são diversas, centrando-se não só em aspetos cognitivos e 

instrumentais, como também em atitudes e valores morais.  

 

2.1.2.2. No ensino do Espanhol: Língua Estrangeira 

  

 O ensino da gramática no Espanhol como Língua Estrangeira (e noutras línguas) 

sempre foi pautado pela polémica. Durante muitos anos, questionou-se o seu valor, pois 

defendia-se que a aprendizagem deste domínio era dispensável. 

Não obstante, estudos recentes (Martín-Sánchez, 2008) mostram que a 

exploração da gramática em contexto escolar se afigura como imprescindível no 
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processo de aprendizagem de uma Língua Estrangeira/Segunda, apesar de o objetivo do 

docente não poder ser “enseñar gramática, sino de utilizar la gramática para enseñar a 

comunicarse en español” (Martín-Sánchez, 2008, p. 41). Esta perspetiva advém do 

surgimento, no último terço do século passado, da tese do Enfoque Comunicativo. Neste 

método, o principal objetivo do ensino de uma Língua Estrangeira reside no alcance da 

competência comunicativa, isto é, “los sistemas subyacentes de conocimiento y 

habilidad requeridos para la comunicación” (Canale, 1995, p. 65). Para isso, são 

necessárias quatro componentes, nomeadamente a gramatical, a sociolinguística, a 

discursiva e a estratégica.   

A competência gramatical, a que importa descrever neste trabalho, relaciona-se 

com o domínio do “código lingüístico (verbal o no verbal) [incluyendo] características y 

reglas del lenguaje como el vocabulário, la formación de palabras y frases, la 

pronunciación, la ortografia y la semántica” (Canale, 1995, pp. 66 e 67). Apresenta-se 

como um meio e não um fim em si mesma, sendo uma ferramenta fundamental – mas 

não exclusiva ou mais relevante do que as demais componentes – para o 

desenvolvimento da competência comunicativa, logo da habilidade de usar a língua para 

comunicar com outros falantes num determinado contexto. 

Clara Kondo Pérez (1995) sustenta também que a gramática possui uma 

significativa importância no ensino das Línguas Estrangeiras apesar da sua “submissão” 

à competência comunicativa. Para a autora, a exploração da componente gramatical não 

pode ser descurada, até porque desempenha um papel importante no desenvolvimento 

de áreas como a semântica ao permitir, por exemplo, compreender o sentido conotativo 

de determinada expressão e, deste modo, interpretar duplos sentidos. 

Acrescenta ainda que existe uma estreita ligação entre discurso e gramática, pois 

esta última facilita a elaboração de um discurso, seja oral ou escrito, coeso e coerente. 

Todavia, existem outras componentes que dependem, em parte, da gramática, 

nomeadamente a estratégica – possibilita que o utilizador da Língua Estrangeira seja 

capaz de suprir uma construção problemática ou que lhe causa estranheza por outra 

equivalente – e a sociolinguística – ajuda, entre outros aspetos, a estabelecer a forma de 

tratamento (“tú” o “usted”) que se adequa a um determinado discurso. Assim sendo, 

compreende-se como a gramática: 

 

Interactúa con otros componentes y que a menudo constituye el mecanismo 

posibilitador fundamental a través del cual se logran determinados efectos 



32 

 

sociolingüísticos o discursivos. Esto viene a demostrar que la competencia 

gramatical, la competencia sociolingüística y la discursiva no son componentes 

opacos de la competencia comunicativa, sino que están en continua relación los 

unos con los otros. (Pérez, 1995, p. 229) 

 

Outro dos pontos positivos de ensinar gramática em ELE centra-se na rapidez da 

aprendizagem da segunda língua. Segundo Teresa Cadierno (2010), as investigações de 

Long (1983), Weslander y Stephany (1983) e Spada (1986), mostram que os estudantes 

que recebem instrução gramatical (contrariamente aos que não estudam este domínio da 

língua), dominam, independentemente da sua idade, mais rapidamente a Língua 

Estrangeira e alcançam um maior domínio linguístico. 

Por fim, importa referir que a gramática permite ao falante expressar-se com 

correção, precisão e fluidez, pois apenas é possível produzir enunciados sem erros se 

existir um bom conhecimento gramatical. 

 

2.1.3. O papel da gramática nos documentos normativos e orientadores   

 

2.1.3.1. Documentos na área do Português Língua Materna  

 

a) Programa e Metas Curriculares de Português – Ensino Secundário 

 

Atualmente, em Portugal, está em vigor o Programa e Metas Curriculares de 

Português – Ensino Secundário, homologado em abril de 2012 e atualizado em 2014. 

Organiza-se em cinco domínios: oralidade (expressão e compreensão), leitura, escrita, 

educação literária e gramática. 

No campo da gramática, o seu principal objetivo é “desenvolver a consciência 

linguística e metalinguística [dos alunos], mobilizando-a para melhores desempenhos 

no uso da língua” (Buescu, Maia, Silva & Rocha, 2014, p. 11). Deste modo, depreende-

se que o cerne da abordagem gramatical reside no desenvolvimento da capacidade de 

refletir e manipular de forma consciente (objetivo cognitivo), a língua, para utilizá-la em 

diferentes situações comunicativas corretamente (objetivo instrumental/funcional), 

como aponta o Programa e Metas Curriculares de Português: “os conteúdos e 

descritores de desempenho relativos à Gramática devem ser trabalhados na perspetiva 

de um adequado desenvolvimento da consciência linguística e metalinguística, de uma 
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cabal compreensão dos textos e do uso competente da língua oral e escrita (Buescu et 

al., 2014, p. 10). 

Para tal efeito, é necessário que se realize, em contexto de sala de aula, “um 

trabalho estruturado e rigoroso de reflexão, de explicitação e de sistematização 

gramatical” (Buescu et al., 2014, p. 9), logo pressupõe-se que a metodologia a ser 

empregada não deve primar pela simples transmissão das regras gramaticais, mas sim 

fazer com que os discentes reflitam sobre a estrutura e o funcionamento da Língua 

Materna.  

Analisando o documento na totalidade, verifica-se que existe uma desproporção 

entre os diferentes domínios, no que toca à relevância e tempo atribuídos para a sua 

exploração. Facilmente, se observa que é concedida à educação literária uma maior 

importância – note-se que para a exploração deste domínio no décimo ano são propostos 

quarenta e oito tempos letivos (Quadro 1). Esta situação leva a que áreas como a 

gramática ou a escrita (as quais exigem um labor constante e, até, moroso) não sejam 

devidamente trabalhadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Proposta de atribuição de tempos letivos (10º ano) 
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b) Aprendizagens Essenciais – Português (décimo e décimo segundo ano) 

 

As Aprendizagens Essenciais (doravante AE), homologadas em agosto de 2018, 

são outros dos documentos operacionais de orientação curricular na planificação, 

realização e avaliação do ensino e da aprendizagem (DGE, 2019, [online]). 

Partindo dos documentos curriculares já existentes, procuram desenvolver, 

através de ações estratégicas, as áreas de competências que figuram no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (Martins et al., 2017, p. 19), a saber: 

• Linguagem e textos 

• Informação e comunicação 

• Pensamento crítico e pensamento criativo 

• Raciocínio e resolução de problemas 

• Saber científico, técnico e tecnológico 

• Relacionamento interpessoal 

• Desenvolvimento pessoal e autonomia 

• Bem-estar, saúde e ambiente 

• Sensibilidade estética e artística 

• Consciência e domínio do corpo 

Disponíveis para a maioria das disciplinas dos três ciclos de ensino, as AE 

dividem-se em três componentes – conhecimentos, capacidades e atitudes – e explicitam 

o que os alunos devem saber (a nível de conteúdos disciplinares), os processos 

cognitivos a acionar para aprenderam a matéria e, por último, o que devem ser capazes 

de realizar, após a aprendizagem dos diversos conteúdos (DGE, 2019, [online]). 

Nas AE de Português (Ensino Secundário), o domínio da gramática está de 

acordo com o estipulado no Programa e Metas do Ensino Secundário, já que é 

pretendido que os estudantes adquiram uma “consciência linguística e um conhecimento 

explícito da estrutura, das regras e dos usos da língua portuguesa” (DGE, 2018b, p. 2) 

nos seus diversos planos. 
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2.1.3.2. Documentos reguladores e de referência na área do Espanhol Língua 

Estrangeira 

a) Programa de Espanhol: Iniciação – Ensino Secundário 

 

O Programa de Espanhol-Iniciação (Ensino Secundário), aprovado em julho de 

2001, é orientado para a ação e indica que a metodologia selecionada é a comunicativa, 

visto que “privilegia um crescimento holístico do indivíduo, em que o aluno é o centro 

da aprendizagem” (Fernández, 2001, p. 3). Além disso, é referido que a aquisição da 

competência comunicativa, isto é a “capacidade de interagir linguisticamente de forma 

adequada nas diferentes situações de comunicação, tanto de forma oral como escrita” 

(Fernández, 2001, p. 18) é o grande objetivo da aprendizagem de uma Língua 

Estrangeira.  

O termo “gramática” insere-se na micro-competência linguística, sendo que, 

segundo Sonsoles Fernández, a autora do documento, o objetivo da exploração dos 

diferentes elementos da língua (morfossintáticos, discursivos, lexicais, fonéticos, 

ortográficos e pragmáticos) não é a reflexão metalinguística, mas o seu uso 

contextualizado (Fernández, 2001).  

O Programa de Espanhol em questão baseia-se no Quadro Europeu Comum de 

Referência para o Ensino das Línguas (QECR), um documento do Conselho da Europa 

(analisado também neste subponto) deveras importante no âmbito do ensino de Línguas 

Estrangeiras. 

 

b) Aprendizagens Essenciais – Espanhol (décimo ano) 

 

As AE das Línguas Estrangeiras baseiam-se nos pressupostos do QECR e dos 

Programas e Metas Curriculares em vigor. Estão organizadas em três domínios, 

nomeadamente competência comunicativa, competência intercultural e competência 

estratégica.  

O termo “gramática” não surge nas AE de Espanhol, estando implícito nos 

descritores de desempenho que integram os conhecimentos linguísticos inseridos, por 

sua vez, na competência comunicativa. Deste modo, verifica-se que a gramática é 

novamente concebida não como um fim, mas sim como um meio para alcançar a 

competência comunicativa. 
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c) Quadro Europeu Comum de Referência para o Ensino das Línguas (QECR) 

 

O QECR é um documento descritivo e um instrumento de reflexão. Apresenta as 

linhas de orientação e a abordagem metodológica adotadas no ensino das línguas 

estrangeiras e “descreve exaustivamente aquilo que os aprendentes de uma língua têm 

de aprender para serem capazes de comunicar nessa língua e quais os conhecimentos e 

capacidades que têm de desenvolver para serem eficazes na sua actuação” (Conselho da 

Europa, 2001, p. 19). 

Pretende, entre outros objetivos, comparar a proficiência de diferentes 

utilizadores num idioma, a fim de facilitar a mobilidade de estudantes e profissionais no 

espaço europeu. Para esse fim, foram estabelecidos seis níveis comuns de referência: A 

– Utilizador básico (A1 inicial, A2 básico), B – Utilizador independente (B1 intermédio, 

B2 independente), C – Utilizador avançado (C1 eficaz, C2 estruturado).  

Neste documento, a competência gramatical, inserida na competência linguística 

(que engloba também as categorias lexical, semântica, fonológica, ortográfica e 

ortoépica), define-se como “o conhecimento dos recursos gramaticais da língua e a 

capacidade para os utilizar” (Conselho da Europa, 2001, p. 161). Para além disso, é 

encarada como um conjunto de regras responsáveis pela combinação de elementos 

numa frase, abrangendo somente as áreas da morfologia, da morfofonologia e da 

sintaxe. 

De acordo com os princípios do QECR, os alunos, para desenvolverem a 

competência gramatical, têm de realizar um processo indutivo, “através da exposição a 

novas questões gramaticais, […] ou da incorporação de novos elementos gramaticais, 

categorias, classes, estruturas, regras, etc., nos textos produzidos especialmente para 

demonstrar a sua forma, a sua função e o seu significado” (Conselho da Europa, 2001, 

p. 212). Observa-se, portanto, como é exigido que os aprendentes possuam um papel 

ativo no seu processo de aprendizagem.  

 

d) Plan Curricular del Instituto Cervantes 

 

O Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC), baseia-se nos princípios do 

QECR e nas várias séries do nível limiar (Threshold level). Segue as diretrizes do 

Departamento de Política Linguística do Conselho da Europa e tem como objetivo 
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“proporcionar a los equipos docentes de la red de centros del propio Instituto, y a los 

profesionales relacionados con la enseñanza de ELE, un amplio reportorio de material 

que pueda servir a distintos fines y utilidades relacionados con el aprendizaje, la 

enseñanza y la evaluación del español” (Instituto Cervantes, 2006, [online]). 

A conceção de gramática exposta pelo PCIC acompanha as últimas 

investigações realizadas no campo da linguística: a gramática é um meio para alcançar a 

competência comunicativa. Assim sendo, é entendida como uma "visión de los distintos 

factores lingüísticos como un todo integrado y, por lo tanto, las cuestiones gramaticales 

se interpretan como un componente más de una competencia comunicativa situada en 

línea con el enfoque general del currículo, que concibe la lengua desde la perspectiva de 

la comunicación” (Instituto Cervantes, 2006, [online]). 

O inventário dedicado a este domínio da língua centra-se nos subsistemas 

morfológico (aborda as classes de palavras) e sintático (tratamento da oração e dos 

sintagmas nominal, adjetival e verbal) da língua. Já os subsistemas fonético e 

fonológico têm um inventário independente dentro da componente gramatical – 

Pronunciación y prosodia – e as dimensões textual e discursiva constam nos inventários 

Funciones, Tácticas y estrategias pragmáticas e Géneros discursivos. 

 

2.1.4. O ensino da gramática segundo uma abordagem indutiva 

 

“Olvidamos con facilidad lo que hemos aprendido, pero 

no olvidamos jamás lo que hemos descubierto.” 

 

E. Girard  

 

 Uma das tarefas mais complicadas é determinar a metodologia mais idónea para 

utilizar na sala de aula, pois, como é sabido, o modo como a gramática é transmitida aos 

discentes pode influenciar positiva ou negativamente a sua aprendizagem. Desta forma, 

o docente tem de possuir não só um conhecimento científico sólido, como também um 

conhecimento didático, isto é, saber como ensinar gramática, o que implica a seleção de 

um método adequado. Por este motivo, o seu ensino é uma questão polémica, tal como 

afirma Martín Sánchez (2010): 

 

La enseñanza de la gramática en la clase de ELE no está exenta de controversias 

y dificultades. Las primeras se deben al papel e importancia que se otorga a la 
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enseñanza de la gramática en el método, así como a la elección de la forma de 

presentarla: inductiva, deductiva, y otras cuestiones. En cuanto a las dificultades, 

se basan en la manera de presentar, enseñar y trabajar los diferentes contenidos 

gramaticales, lo cual es todo un reto didáctico. Todas estas cuestiones hacen que 

la gramática represente, todavía hoy, un motivo de discrepancia entre los 

profesores. (p. 60) 

  

Conclui-se, destas palavras, que a discussão gerada em torno da gramática é de 

natureza vária, porém existe um problema constante: como deve o professor ensiná-la? 

Que métodos ou estratégias deve utilizar para apresentar os conteúdos gramaticais? 

Comummente, as atividades centradas no ensino de conteúdos linguísticos 

pressupõem que o docente desempenhe um papel central na sala de aula, sendo função 

do aprendiz apenas escutá-lo. Goméz del Estal (2014) apresenta uma situação que, 

embora possa ser exagerada, resume esta realidade: 

 

El profesor está en la pizarra, con el libro en la mano, escribiendo cosas y 

explicándolas. Los alumnos están sentados ordenadamente de espaldas a las 

paredes. Hay cinco que escuchan con atención y toman notas. La mayoría mira 

al profesor como si fuera un extraño, sin comprender claramente gran parte de lo 

que dice. (p. 184) 

  

 Uma das consequências advenientes deste tipo de ensino de caráter dedutivo é, 

como assinala o mesmo autor, a perda de atenção do estudante, devido ao papel passivo 

que lhe é atribuído. Verifica-se, claramente, que a falta de interação entre professor-

alunos e a desigualdade existente entre estes (o docente é quem sabe, o aluno é quem 

deve aprender) culmina no desinteresse pelos conteúdos, o que poderá resultar no 

fracasso escolar.  

 O método dedutivo, convertido em “the major language teaching pedagogy in 

Europe and North America” (Fotos, 2005, conforme citado em Gómez del Estal, 2014, 

p. 188) nos últimos cem anos, é uma forma de instrução que privilegia uma 

aprendizagem centrada na memorização dos conteúdos gramaticais, o que corresponde a 

uma abordagem tradicional do ensino. 
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Este ensino, seja na Língua Materna ou Língua Estrangeira, é caracterizado 

como o modelo dos três ‘P’ – presentation, practice e production – assentando, 

primeiramente, na teorização dos conteúdos (função do professor) para, posteriormente, 

exercitá-los (função do estudante). Deste modo, o processo de aprendizagem parte do 

geral e abstrato – compreensão de determinada regra gramatical, acompanhada de 

exemplos – para o concreto – realização de exercícios que seguem o modelo 

anteriormente facultado (Gómez del Estal, 2014). 

Qualquer estratégia de ensino possui vantagens e desvantagens e, por esse 

motivo, ao longo dos anos, surgiram diversos métodos que procuravam, tanto no caso 

da Língua Materna como da Língua Segunda, tornar a aprendizagem mais eficaz e 

solucionar os problemas educativos. No entanto, apesar da existência de diferentes 

métodos, todos partilham muitas características das estratégias dedutiva e indutiva 

(Gómez del Estal, 2014). 

No método indutivo, o aluno ocupa um lugar central, retirando o “protagonismo” 

habitual do professor. É uma forma de aprender ativa, que tem efeitos positivos no 

desenvolvimento da autonomia da aprendizagem, porquanto a gramática é explorada 

pelos discentes, que elaboram uma teoria acerca de determinado conteúdo gramatical, 

após observarem e analisarem exemplos reais da língua. O procedimento didático 

associado à indução pode ser dividido em cinco fases (Martín Sánchez, 2010): 

1. Observação e análise de uma característica da língua. 

2. Elaboração de hipóteses acerca de uma regra gramatical. 

3. Verificação das hipóteses formuladas. 

4. Comprovação ou correção das hipóteses. 

5. Generalização de uma regra ou definição gramatical. 

Depreende-se, assim, que se realiza um processo que parte do concreto – 

contacto com exemplos efetivos da língua – para o geral e abstrato – formulação de uma 

regra gramatical que explica as amostras da língua anteriormente observadas (Gómez 

del Estal, 2014). 

A metodologia indutiva, aplicada à gramática, pretende que a aprendizagem seja 

fruto do uso, da observação e reflexão consciente da língua; que o indivíduo recorra às 

suas intuições (conhecimento implícito) e, através de um processo de descoberta (e, 

posterior, reflexão), as converta num conhecimento explícito, compreendendo 

efetivamente os princípios e regularidades da língua (Figueiredo, 2005). Para isso, o 
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docente deve “estimula[r] el propio proceso de búsqueda fomentando en el alumno la 

resolución de problemas prácticos y teóricos, la creatividad y el mismo trabajo 

investigador” (Fernández, 1987, p. 68). Além disso, tem de colocar problemas, 

questionar e incitar o diálogo entre os pares (na abordagem indutiva, os alunos são 

convidados a comunicar e a interagir com o professor e/ou colegas, a fim de que 

descubram, cooperativamente, as regularidades da língua que estão a aprender). 

Segundo Arends, “as estratégias de ensino rotuladas por método da descoberta, 

formação de pesquisa ou ensino indutivo têm uma herança longa e prestigiada” (1995, 

p. 395). Exemplificando, na Grécia antiga era utilizado o método socrático, que 

consistia na condução dos discípulos a um processo de reflexão e descoberta, 

valorizando o raciocínio indutivo e o diálogo no ensino. Séculos depois, Jerome Bruner 

(1960), alertou para a importância de os docentes conduzirem os seus discentes a um 

processo de descoberta, de maneira a serem os próprios “construtores” da 

aprendizagem. 

Primeiramente, a abordagem indutiva foi aplicada ao campo das Ciências 

Sociais/Naturais, sendo, mais tarde, usada nas Humanidades. Contudo, 

independentemente da área de atuação, a função do professor não passa por debitar 

conhecimento, mas sim implicar os estudantes no seu processo de aprendizagem, 

guiando-os e facilitando esse mesmo processo (Arends, 1995). 

Parafraseando Lopes (2006), o ensino da gramática possui duas grandes 

finalidades: o desenvolvimento linguístico-comunicativo e o desenvolvimento da 

competência metalinguística dos alunos, o que é alcançado se o docente apostar numa 

estratégia de ensino que possibilite a comunicação e a reflexão sobre a estrutura e o 

funcionamento da língua de forma contextualizada. Assim sendo, julga-se que uma 

estratégia de tipo indutivo vai ao encontro destes pressupostos, pois tal como afirma 

Duarte (2000): 

 

Refletir sobre a estrutura e o funcionamento da língua não é uma mera tarefa de 

apresentação de etiquetas e regras que se espera que os alunos memorizem. 

Trata-se, pelo contrário, de um trabalho, organizado e em progressão, de 

observação e sistematização dos paradigmas e grandes regularidades da língua. 

(p. 56) 
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Esta reflexão sobre a língua, devidamente estruturada, permitirá que os discentes 

desenvolvam a sua consciência linguística (language awareness), ou seja, «el 

conocimiento explícito acerca de la lengua y la percepción y sensibilidad conscientes al 

aprender la lengua, al enseñarla y al usarla» (Instituto Cervantes, 1997-2019d, [online]), 

e que gozem de uma aprendizagem mais eficaz, já que “um conceito memorizado, 

simplificado e que não tenha sido interiorizado pelo aluno a partir da reflexão 

linguística dificilmente poderá resultar operatório” (Figueiredo, 2005, p. 112). 

Relacionado com este ponto, importa referir que uma das metodologias 

utilizadas no ensino de Português – Língua Materna é o Laboratório Gramatical 

(inicialmente Oficina Gramatical), proposto pela primeira vez em 1992 por Inês Duarte. 

Através deste método, a aula de Português converte-se num espaço em que os alunos 

desenvolvem a consciência linguística (partindo das suas intuições) e as suas 

capacidades de investigação, assumindo um “olhar de cientista” (Brito, 2010). 

Importa ainda assinalar que, de acordo com a informação disponibilizada no 

Diccionario de términos clave de ELE, uma abordagem de tipo indutivo pode ser 

utilizada tanto na aprendizagem da Língua Materna como na das Línguas Estrangeiras, 

pois:  

 

Los aprendientes, de forma inconsciente, tienden a aproximarse a la segunda 

lengua del mismo modo en que lo hicieron en el aprendizaje de la primera, es 

decir, generando y verificando hipótesis sobre cómo funciona la lengua que oían 

y utilizaban. Por esta razón, la pedagogía recomienda que en la enseñanza de 

lenguas extranjeras se propongan a los alumnos ejercicios que potencien los 

procesos inductivos. (Instituto Cervantes, 1997-2019b, [online]) 

 

Por sua vez, Gómez del Estal (2014) afirma que a aprendizagem da gramática da 

segunda língua deve ser realizada em tarefas de consciencialização linguística, 

caracterizadas por se assemelharem às tarefas comunicativas finais do Enfoque por 

Tareas, embora os elementos linguísticos sejam o foco. Para levar a cabo este tipo de 

atividades, realiza-se um processo cooperativo de descoberta e reflexão, no qual “los 

alumnos formulan hipótesis sobre los fenómenos que se estudian y, a continuación, las 

contrastan, las confirman, rejustan o rechazan, y finalmente las aplican” (Estaire, 2009, 

p. 68). Em suma, favorece-se a reflexão metalinguística dos discentes, de maneira a 
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torná-los pensadores autónomos e conscientes dos fenómenos linguísticos que ocorrem 

na Língua Estrangeira. 

 

2.1.4.1. O papel do professor numa abordagem indutiva 

 

 Caso o professor opte por uma abordagem indutiva, deve ser ciente de que a sua 

função não é meramente transmitir conhecimento aos alunos, mas sim possibilitar que 

estes sejam o centro da aprendizagem e que desempenhem um papel ativo na construção 

dos saberes. Assim sendo, será legítimo afirmar que, no ensino da gramática indutiva, a 

atividade do docente é insignificante? 

 No método indutivo, a atribuição de um papel de destaque aos estudantes não se 

traduz no descurar das funções do professor. Antes de apresentar os conteúdos 

gramaticais à turma, este tem de “reflectir sobre que instrumentos teóricos são 

considerados necessários ao trabalho sobre a língua, ver as implicações ao nível das 

práticas pedagógicas da introdução de determinados conceitos e que proveito daí tirar 

para a elaboração de certos instrumentos heurísticos” (Figueiredo, 2005, p. 113). Por 

outras palavras, o docente deve selecionar, adaptar ou desenhar os materiais e recursos 

de forma precisa, analisando se são adequados à idade e às capacidades cognitivas dos 

alunos, a fim de viabilizar a descoberta das regras gramaticais, organizando situações 

que promovam o uso e a reflexão sobre a língua e a construção de novos conhecimentos 

linguísticos. 

 Além disso, não é aconselhável que o docente inicie uma tarefa gramatical sem, 

primeiramente, diagnosticar o “estado gramatical” (Figueiredo, 2005) dos aprendentes, 

isto é, observar os conceitos prévios (representações) que possuem acerca da língua, 

visto que são estes conceitos que permitirão realizar atividades de indução e, 

consequentemente a aprendizagem da gramática.  

Outro dos aspetos centrais é o conhecimento e trabalho prévios do professor. 

Este deve possuir um saber científico sólido, preparando-se devidamente (encontrando-

se ou não no início da sua carreira profissional), o que implica não só estudar com 

afinco, mas também planificar as perguntas e as atividades que conduzirão o aluno na 

aprendizagem de novos conteúdos (Arends, 2005). 

 Na sala de aula, no decorrer das tarefas gramaticais, o docente possui várias 

funções. Por um lado, cabe-lhe encaminhar rigorosamente os discentes no seu processo 

de descoberta “with guidance and feedback” (Thornbury, 2001, p. 52). Esta orientação é 
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de grande importância, dado que o método indutivo, se não for devidamente 

direcionado, é estéril. É necessário partir das capacidades momentâneas dos alunos, 

removendo, paulatinamente, as estratégias de apoio e, dirigi-los para a construção dos 

saberes gramaticais, através de uma estratégia de indagação que ative as suas intuições e 

conhecimentos prévios. Deste modo, importa também que a aprendizagem dos 

conteúdos ocorra de maneira progressiva: primeiramente, devem ser apresentados os 

exemplos da língua mais simples, aumentando-se gradualmente a sua complexidade. 

Ademais, a terminologia utlizada tem de ser “adaptada às possibilidades cognitivas do 

aluno em conformidade com a acção de progressão evocada” (Figueiredo, 2005, p. 116). 

 Por outro lado, é necessário redirecionar os aprendizes, quando, por exemplo, 

fazem generalizações falsas. Neste caso, o professor não informa o aluno que está 

errado, mas condu-lo a encontrar a falha, mediante um conjunto de questões que 

evidenciam o erro cometido (Beltrán, Moraleda, García-Alcañiz, Calleja & Santiuste, 

1995). 

Ainda em contexto de sala de aula e no âmbito do ensino de ELE, de acordo com 

as sugestões de Las competencias clave del professorado, um documento do Instituto 

Cervantes, o docente tem a função de implicar o grupo no controlo na sua própria 

aprendizagem, “promovi[endo] que el alumno gestione los recursos y medios 

disponibles para aprender, […] que el alumno defina su propio proyecto de aprendizaje 

y motiva[ndo] al alumno para que se responsabilice de su propio aprendizaje” (Instituto 

Cervantes, 2012, p. 17). 

Numa fase posterior ao processo de descoberta gramatical, torna-se 

imprescindível que o professor avalie formativamente os discentes, no que tange à 

assimilação dos conteúdos explorados, de maneira a verificar as lacunas e as áreas que 

precisam de ser trabalhadas novamente. Todavia, esta avaliação não é exclusiva dos 

estudantes, pois é fulcral que o docente reflita acerca da eficácia das suas questões e da 

sua orientação, das atividades que propôs, da sequência de tarefas que desenhou, entre 

outros. Esta reflexão permitirá obter informação sobre a aprendizagem, com o intuito de 

ajustar, caso seja necessário, os processos e as estratégias usadas. 

 

2.1.4.2. Vantagens e desvantagens associadas a uma abordagem indutiva 

A aplicação do método indutivo no ensino da gramática apresenta vantagens e 

inconvenientes que foram expostos por diversos autores. 
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Scott Thornbury (2001) afirma que, numa abordagem de tipo indutivo, existe 

uma probabilidade de as regras gramaticais se encaixarem mais facilmente nas 

estruturas mentais prévias dos alunos, uma vez que a sua descoberta implica um maior 

esforço mental, garantindo uma aprendizagem mais significativa e duradoura.   

Outro ponto positivo deste método é o papel desempenhado pelo estudante. Este 

não é um destinatário passivo; pelo contrário, participa de forma ativa, o que poderá 

culminar num maior grau de atenção (a observação e análise desenvolve a capacidade 

de atenção) e motivação. Segundo Beltrán, Moraleda, García-Alcañiz, Calleja & 

Santiuste, (1995), o ensino indutivo é intrinsecamente motivador, daí que exista uma 

participação mais atenta do grupo.  

Além disso, o facto de os discentes estarem implicados no seu processo de 

aprendizagem, possibilita que se tornem mais autónomos e confiantes nas suas 

competências intelectuais, porque não dependem exclusivamente do professor.  

A elaboração de hipóteses acerca dos conteúdos gramaticais é, também, uma 

vantagem, já que consente que os discentes adotem uma postura de “investigador” e, 

que testem as suas capacidades de descoberta e de resolução de problemas. Relacionado 

com esta questão, importa realçar que o método indutivo estimula a criatividade dos 

aprendizes, o que se revela extremamente importante na atualidade. Uma simples 

consulta ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, permite concluir 

que uma das áreas de competências que os discentes devem desenvolver é a do 

pensamento criativo. Esta competência implica, por exemplo: 

 

Pensar de modo abrangente e em profundidade, de forma lógica, observando, 

analisando informação, experiências ou ideias, argumentando com recurso a 

critérios implícitos ou explícitos, com vista à tomada de posição fundamentada 

[…] desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, 

como resultado da interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a 

diferentes contextos e áreas de aprendizagem. (Martins et al., 2017, p. 24) 

 

Thornbury defende ainda que a abordagem em questão é benéfica para o ensino 

de Línguas Estrangeiras, porque “if the problem-solving is done collaboratively, and in 

the target language, learners get the opportunity for extra language practice” (2001, p. 

54). Ademais, a aprendizagem por indução, na segunda língua, aproxima-se à forma 
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como se adquire a Língua Materna, daí que seja fortemente indicada para o ensino das 

Línguas Estrangeiras.  

Por fim, destaca-se que o método indutivo, constituindo-se como um meio para 

desenvolver a consciência linguística, possibilita que os alunos compreendam “aspectos 

de la lengua que de otro modo pasarían inadvertidos, [implicando] el acceso al 

conocimiento que uno tiene sobre el propio conocimiento de la lengua” (Instituto 

Cervantes, 1997-2019d [online]). 

Como possíveis desvantagens, Beltrán et al., (1995) assinalam, por um lado, que 

a aprendizagem indutiva é morosa, já que é necessário dedicar algum tempo para os 

alunos conseguirem compreender uma determinada característica da língua, tempo esse 

que poderia ser utilizado na realização de exercícios. No entanto, considera-se que o 

tempo disponibilizado para a descoberta das regularidades da língua não pode ser visto 

como algo negativo pois, durante esse período, os aprendentes refletem acerca dos 

fenómenos linguísticos, o que implica observar e interpretar informação, formular 

hipóteses e tomar decisões para resolver uma questão-problema, em suma, o mobilizar 

da competência de raciocínio.  

Por outro lado, os mesmos autores indicam que este método não é adequado para 

os discentes impulsivos, uma vez que “dan antecipadamente conclusiones equivocadas 

y cometen con este aprendizaje más errores que los reflexivos” (Beltrán et al., 1995, p. 

81). Apesar de esta situação ser corrente, considera-se que é função do professor 

orientar o aluno no seu processo de aprendizagem. Assim sendo, deve colocar em 

prática estratégias que reduzam a impulsividade dos discentes (por exemplo, criar o 

hábito de colocar uma pergunta e só permitir que os aprendentes respondam vinte 

segundos depois) e, fazer com que os erros cometidos sejam uma ponte para a 

verdadeira aprendizagem. O importante é que, no final, os jovens possuam um 

conhecimento inequívoco. 

Por sua vez, Thornbury (2001) sustenta que, na planificação das aulas, a 

utilização desta abordagem pode ser fatigante para o corpo docente, pelo facto de ter de 

selecionar cuidadosamente os materiais que guiam os alunos no processo de descoberta. 

Julga-se que este argumento não é plausível, visto que o rigor e o esmero têm de estar 

presentes no labor do professor independentemente da estratégia que utiliza na sala de 

aula. 

Concluindo, todos os métodos apresentam pontos positivos e pontos negativos, 

por isso, o docente deve selecionar aquele que se adequa aos seus grupos, trabalhando 
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no sentido de minimizar os inconvenientes que lhe são associados. Deste modo, 

considera-se que a utilização de uma estratégia indutiva nas turmas do projeto de 

investigação-ação revelou ser uma mais-valia, visto que contribuiu, tal como se 

mostrará neste relatório (Cf. Capítulo IV: Resultados do plano de ação), para captar a 

atenção da maioria dos estudantes durante a lecionação da gramática.  

Ao longo do estágio pedagógico, foi possível verificar que os discentes 

desempenharam um papel ativo na aprendizagem dos conteúdos gramaticais, o que 

favoreceu, como os mesmos avançam, a existência de níveis de motivação e 

concentração mais elevados. Além disso, como o método indutivo requeria que 

participassem frequentemente, observou-se que os aprendentes, sobretudo os mais 

tímidos, perderam o receio de intervir na sala de aula, sentindo-se mais confiantes. 

Todavia, é necessário mencionar que a adoção do método indutivo apresentou 

algumas dificuldades tanto na construção dos materiais como na sua aplicação em 

contexto sala de aula.  

Em primeiro lugar, a elaboração das atividades e das ferramentas de trabalho 

(PowerPoint) constituiu um desafio, não por ser fatigante, mas sim pela inexperiência. 

Duvidava-se se os instrumentos desenhados, bem como se as questões planificadas 

estariam ajustadas ao nível dos alunos, isto é, se lhes proporcionavam informação 

suficiente para descobrirem as regras gramaticais, sem as respostas serem evidentes.  

Em segundo lugar, como já se mencionou, o ensino indutivo exige tempo. Por 

este motivo, é fulcral que não se acelere o momento de descoberta das regras 

gramaticais dos alunos, permitindo que estes reflitam acerca dos “problemas” que lhes 

são colocados. No entanto, esta reflexão leva, muitas vezes, à dispersão das ideias e, 

como o tempo é escasso, o docente necessita de controlar devidamente os alunos, de 

forma a que estes mantenham a concentração no objetivo da atividade. Para isso, tem de 

os orientar, realizando, no momento certo, a pergunta conveniente. Esta situação, talvez, 

tenha sido o maior desafio para a professora estagiária, uma vez que os discentes 

respondiam de forma espontânea, sendo que, a maior parte das vezes, as respostas não 

coincidiam com as planeadas, levando a repensar o plano previamente traçado.  

Assim, o método indutivo é vantajoso para os estudantes, mas pressupõe que o 

docente consiga improvisar e adaptar-se ao contexto real da sala de aula, controlar os 

alunos e gerir o tempo disponível, o que nem sempre são tarefas fáceis para os mais 

inexperientes no campo do ensino. 
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2.2. A atenção em contexto escolar 

O segundo ponto do capítulo II do relatório de mestrado estrutura-se em duas 

secções, procurando, na primeira, apresentar o conceito de atenção. Por sua vez, na 

segunda secção centra-se na falta de atenção em contexto escolar, expondo-se as 

atitudes e características de um aluno desatento, a importância da atenção no sucesso 

escolar e, por fim, possíveis estratégias que o docente deve adotar para maximizar a 

concentração dos aprendizes.  

Salienta-se que, neste capítulo, a conceção de desatenção assume-se como um 

comportamento desviante, provocado por fatores internos e externos, não estando 

associada, em nenhum momento, ao Transtorno do Défice de Atenção (TDA). 

 

2.2.1. Atenção: conceito 

 

 O termo “atenção”, proveniente do vocábulo latino attendere, significa 

literalmente tender ou estender-se para algo. Assim, tem que ver com a ação de inclinar-

se para certa tarefa, concentrando nesta exclusivo cuidado e aplicação. 

A atenção possui significados diversos, podendo ser utilizada em distintos 

âmbitos. Exemplificando, de acordo com a informação presente no Dicionário 

Priberam (formato online), designa o ato de zelar por alguém – “ato de atender ou de se 

ocupar de” – ou um desconto, como sinal de amabilidade – “fizemos-lhe uma pequena 

atenção como é cliente antigo”. Todavia, na área da psicologia, é vista como:  

 

Um processo através do qual a consciência é direcionada para determinado 

estímulo [entendido como um agente que despoleta uma reação], podendo ser 

voluntária ou espontânea e manifesta-se quando o sujeito consegue concentrar-se 

num objeto durante um determinado período de tempo. (Ventura, 2017, p.8) 

 

 Como é possível observar, a definição de atenção supracitada corresponde ao 

sentido primário da palavra, proveniente do Latim, e é entendida como a capacidade de 

detetar informação essencial e de filtrar todos os estímulos secundários num dado 

momento; é, metaforicamente, “um holofote num espetáculo: realça os atores 

principais” (Antunes, 2012, conforme citado em Ventura, 2017, p. 8). 
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 A atenção, uma das funções psicológicas superiores do Homem, é responsável 

pela concentração da atividade mental, a qual possui um caráter seletivo. Por este 

motivo, o sujeito não atenta em todos os estímulos que sistematicamente o rodeiam. 

Pelo contrário, seleciona aqueles que são relevantes para si, assegurando a organização 

da sua conduta.  

 Mas o que espoleta a atenção? Por que razão um indivíduo presta atenção a uma 

determinada informação, pessoa ou objeto? O ato de focar a atenção num certo estímulo 

deve-se ao facto de esta função psicológica estar intimamente relacionada com fatores 

externos – resultantes do meio e nos quais se incluem um som alto ou uma imagem 

apelativa – e fatores internos, nomeadamente a motivação e o interesse manifestado por 

algo. 

 Tendo em consideração estas duas condições, é possível distinguir três tipos de 

atenção: involuntária, voluntária e flutuante.  

A atenção involuntária, atuando de forma inconsciente, nasce com o ser humano 

e é visível, sobretudo, nos primeiros tempos de vida. No entanto, não deixa de ocorrer 

na idade adulta, pois existem sempre estímulos que desencadeiam uma resposta 

espontânea, como assinala Tanaka (2007):  

 

Os estímulos externos continuam presentes em nosso dia-a-dia: uma buzina 

repentina pode-nos chamar atenção, ou o ruído de um trovão pode-nos despertar 

para a chuva lá fora […] reagimos “instintivamente” ao ouvirmos o som de 

nosso nome. Nossa reação é imediata, involuntária. (p. 67) 

  

 Por sua vez, a atenção voluntária, desenvolvida na interação do Homem com o 

meio social, relaciona-se com as opções arbitrárias tomadas pelo indivíduo. Neste tipo 

de atenção, o sujeito é capaz de se concentrar num estímulo, que define como relevante, 

excluindo os restantes.  

 Já a atenção flutuante (conceito criado por Freud), caracteriza-se pela capacidade 

de atentar, simultaneamente, em distintas situações, como fazem, por exemplo, os 

jovens que “leem, escrevem, ouvem rádio, riem, contam casos, falam por telefone, 

tomam chá e até preparam coisas” (Tanaka, 2007, p. 68). 

 

 

 



49 

 

2.2.2. A falta de atenção na sala de aula 

 

 A atenção, como foi mencionado, centra-se na capacidade de o sujeito selecionar 

e se concentrar em determinado estímulo, bloqueando a ação dos demais. Desta forma, 

depreende-se que é, no dia-a-dia, uma função cognitiva de extrema relevância 

intensificando-se a sua importância em contexto escolar.  

A sala de aula é um espaço que propicia a falta de atenção, entendida como a 

dificuldade que o aluno tem de se fixar em algo, uma vez que nela ocorrem demasiados 

estímulos, tais como “permanente barulho exterior, proximidade dos recreios e ruas 

agitadas, várias classes a funcionar ao mesmo tempo, quadro repleto de informação 

visual mal estruturada” (Fonseca, 2004, p. 364). Estes estímulos tendem a desorientar os 

estudantes, captando o seu interesse e não permitindo que se concentrem na 

aprendizagem. 

A desatenção é consequência não só de variáveis auditivas e visuais, como 

também de variáveis cognitivas e motivacionais, que se relacionam, por exemplo, com a 

dimensão e complexidade da atividade proposta, o facto de se considerar as tarefas 

repetitivas ou monótonas, o estado emocional do momento, entre outros.  

A ação dos estímulos que provocam a dispersão dos alunos é facilmente visível 

em contexto de sala de aula. Geralmente, os discentes pedem, individualmente, que lhes 

sejam explicadas as instruções de determinado exercício novamente, porque estavam 

distraídos e não ouviram o professor a dá-las. Outro padrão que reflete a falta de atenção 

é a dificuldade de iniciar as tarefas de que foram incumbidos e o tempo extra de que 

necessitam para terminá-las, isto, quando o fazem. O nível baixo de persistência e 

esforço na realização das atividades é também um indicativo de que o aluno não está 

concentrado na execução das mesmas (Ventura, 2017). 

 Para além destas atitudes, Rutherford e Lopes (1994, p. 21) mostram que os 

aprendentes desatentos manifestam um determinado comportamento que os distingue, 

por exemplo, dos hiperativos ou perturbadores. Assim, assinalam que o aluno desatento 

ou desconcentrado apresenta as seguintes características: 

• Não segue as aulas. 

• Não liga ao que está no quadro. 

• Raramente acaba os trabalhos. 

• “Está nas nuvens”. 
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• Distrai-se facilmente da tarefa por estímulos normais da aula (pequenos 

movimentos, ruídos). 

Naturalmente se depreende que a falta de atenção afeta, de forma indubitável, a 

aprendizagem dos estudantes. Se estes não adotam uma postura atenta durante a 

lecionação dos conteúdos disciplinares, terão dificuldades de realizar determinadas 

tarefas bem como de compreender, interiorizar e memorizar as matérias. Deste modo, 

verifica-se como a atenção se relaciona com a memória, sendo essencial para adquirir a 

informação que chega ao cérebro. Por sua vez, a sua carência poderá provocar 

consequências nefastas a nível pessoal e psicológico e a nível social, como avança Vítor 

Fonseca (2004): 

 

O falhanço escolar é uma condição de stress emocional. Afecta a criança, afecta 

a família e afecta a escola. Mais: o insucesso escolar é sinónimo de insucesso 

social. Sem as aquisições escolares, o indivíduo fica impedido de participar 

efetivamente no progresso da sociedade. (p. 512) 

 

A desatenção colocará, portanto, em causa o êxito escolar, o que, em certos 

casos, influenciará o futuro dos jovens, podendo conduzi-los à precaridade e, até, à 

discriminação por parte da sociedade. 

Por estes motivos, importa que o docente utilize um conjunto de estratégias que 

garantam ou, pelo menos, que maximizem o estado de atenção na aula, prevenindo a 

ocorrência de momentos distrativos.  

Em primeiro lugar, é necessário estar ciente de que a atenção depende de fatores 

como o interesse, a necessidade e a motivação, esta última que, embora não seja uma 

variável observável, “ayudará a explicar gran parte de la conducta del estudiante en el 

aula” (Beltrán et. al., 1995, p. 205). Assim sendo, torna-se imperativo que o professor 

aborde os conteúdos disciplinares ativando as expectativas dos aprendentes e, 

relacionando-os com as áreas que suscitam interesse ou que satisfazem as carências do 

grupo, a fim de manter os níveis de motivação elevados. 

Em segundo lugar, a curiosidade, um fator motivacional intrínseco, é outra 

variante que afeta a atenção dos alunos e, por isso, o docente deve estimulá-la. Uma 

possível via de exploração da curiosidade é a criação de atividades de descoberta, já que 
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estas implicam que os jovens sejam confrontados com algum problema e que assumam 

uma atitude de investigação.  

Além disso, o objetivo destas tarefas é solucionar a questão apresentada pelo 

docente e, para tal, a participação dos discentes é frequentemente solicitada, o que 

culmina num maior estado de alerta e numa atitude ativa e atenta. Relativamente a este 

ponto, acrescenta-se que, segundo informa Vítor Fonseca (2004), as investigações de 

Austin (1963), Harris (1968), Tanneubaum e Cohen (1967), permitiram concluir que 

“os resultados escolares tendem a melhorar se os métodos não forem expositivos, mas 

participando ao nível de interacções: professor-grande grupo; professor-pequeno grupo; 

criança-professor; criança-pequeno grupo; criança-grande grupo” (Fonseca, 2004, p. 

514). Inclusive, numa aula de cariz expositivo, a atenção “é relativamente limitada. 

Tende a atingir um pico por volta dos primeiros quinze minutos e depois decai ao longo 

do tempo” (Santos, 2016, p. 357). Desta maneira, compreende-se que o método 

utilizado no processo de ensino-aprendizagem determina a atenção (e motivação) dos 

aprendizes, sendo que o emprego de estratégias de ensino que primam pelo papel ativo 

do aluno, como a indutiva, aumentam o estado de atenção em contexto de sala de aula, o 

que se repercute, em parte, nos bons resultados académicos.    

Vítor Fonseca (2004) sustenta também que é fulcral renovar e inovar os 

materiais didáticos com os quais se trabalha, tornando-os mais apelativos, seja através 

da cor, do tamanho ou de um aspeto que suscita a curiosidade dos estudantes, visto que: 

 

A atenção humana é sensível à intensidade dos estímulos, ao contraste da sua 

delimitação com outros estímulos simultâneos [e], na maioria dos casos, os 

materiais, os programas e os processos de missão cultural da escola não 

respeitam estas componentes da atenção, isto é, não possuem os necessários 

requisitos de motivação, entusiasmo, curiosidade e reforço que reclamam da 

parte da criança a mobilização e a estabilização da atenção necessárias à 

aprendizagem consciente. (p. 364) 

 

Por último, para diminuir a desatenção, o docente pode adotar um conjunto de 

estratégias que geram um ambiente propício a uma aprendizagem mais eficaz, como 

adequar a dificuldade e duração das tarefas à idade e capacidades cognitivas dos 

discentes ou sentar os alunos mais desatentos junto de alunos exemplares (modelo 

positivo). 
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2.3. A interação oral em contexto escolar 

 

Esta secção está dividida em três subpontos e centra-se na relevância da 

interação oral, em contexto escolar, entre professor e alunos para o desenvolvimento do 

pensamento e da atitude reflexiva destes últimos (essencial quando se utiliza uma 

estratégia de ensino de tipo indutivo) e no aumento dos níveis de atenção na sala de 

aula. 

Primeiramente, dedica-se uma parte às atividades comunicativas propostas pelo 

Quadro Europeu Comum de Referência, incidindo particularmente na caracterização da 

interação oral. 

Seguidamente, apresentam-se as razões pelas quais o docente deve apostar numa 

estratégia que prime pela oralidade, como a discussão em grande grupo, durante a 

lecionação dos vários conteúdos programáticos, bem como o papel que este e os 

estudantes devem desempenhar. 

 

2.3.1. Atividades comunicativas 

 

As atividades comunicativas são “aquellas tareas que las personas realiza[n] con 

el lenguaje natural en [la] interacción con otros en un medio social, en una serie de 

situaciones y circunstancias diversas, y con el propósito de alcanzar unos objetivos 

concretos” (Instituto Cervantes, 1997-2019a, [online]). Segundo o QECR, de maneira a 

realizar tarefas comunicativas, os utilizadores de uma língua têm de colocar em prática 

competências e estratégias de comunicação, estas últimas definidas como: 

 

Meio que o utilizador da língua explora para mobilizar e equilibrar os seus 

recursos, para activar capacidades e procedimentos, de modo a estar à altura das 

exigências de comunicação em contexto e a completar com êxito a tarefa em 

causa, da forma mais exaustiva ou mais económica, segundo os seus objectivos 

pessoais. (Conselho da Europa, 2001, p. 90) 

 

O mesmo documento refere que a utilização de estratégias de comunicação é 

entendida como a aplicação de princípios metacognitivos (planificação, execução, 

controlo e remediação) às várias atividades comunicativas, as quais se dividem em 
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quatro áreas: produção e receção – processos primários – mediação e interação – 

processos complexos e resultantes da combinação dos processos primários. 

As atividades de produção (também designadas por expressão) integram dois 

tipos de atividades: as de escrita (escrever) e as de oralidade (falar). Ambas pressupõem 

que o utilizador produza um texto escrito ou oral que é lido ou escutado respetivamente 

por outrem. 

Por sua vez, as atividades de receção (conhecidas igualmente por compreensão) 

incluem as atividades de audição e leitura. O utilizador da língua pode ser um ouvinte 

(compreensão do oral) ou um leitor (compreensão escrita) que recebe e processa uma 

mensagem provinda de outrem. Importa ainda referir que, nas atividades de receção, 

estão incluídas as atividades comunicativas de compreensão de audiovisual, nas quais o 

utilizador recebe, de forma simultânea, uma informação auditiva e visual.  

Já nas atividades de mediação oral (interpretação) ou escrita (tradução), o 

utilizador da língua funciona como um “intermediário entre interlocutores que não são 

capazes de se compreenderem uns aos outros diretamente. São, geralmente (mas não 

exclusivamente), falantes de línguas diferentes” (Conselho da Europa, 2001, p. 129). 

Por fim, as atividades comunicativas de interação oral e escrita são aquelas em 

que o utilizador, interagindo com outros indivíduos, possui dois papéis: o de 

falante/escritor e o de ouvinte/leitor respetivamente. 

 

2.3.1.1. Atividade comunicativa de interação oral 

 

O Diccionario de términos clave de ELE define o termo “interação” como:  

 

Tipo de actividad comunicativa realizada por dos o más participantes que se 

influyen mutuamente, en un intercambio de acciones y reacciones verbales y no 

verbales. El uso interaccional de la lengua, orientado a las relaciones sociales, se 

complementa con el uso lingüístico transaccional, orientado al intercambio de 

ideas. (Instituto Cervantes, 1997-2019e, [online]) 

 

Através da citação apresentada, em primeiro lugar, é possível afirmar que esta 

atividade comunicativa subentende a utilização da fala, da escrita, de elementos 

audiovisuais ou paralinguísticos, como por exemplo, a linguagem corporal, o uso de 

onomatopeias ou o tom de voz. Em segundo lugar, verifica-se que, na interação, em 
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particular na oral, a função do utilizador da língua é, por um lado, comunicar 

verbalmente com um interlocutor e, por outro, escutar o que é proferido para, em 

conjunto, elaborarem um discurso e partilharem ideias.  

A interação oral, na qual se incluem tarefas como conversas casuais, debates ou 

discussões (in)formais, é um processo complexo. Para ser realizada são necessárias 

estratégias que se prendem com atividades de receção – o usuário da língua tem de 

compreender a mensagem do seu interlocutor – e de produção – o usuário constrói um 

discurso destinado ao seu interlocutor. No entanto, para além destas, convergem outro 

tipo de estratégias, exclusivas da interação: as estratégias do discurso e as estratégias de 

cooperação, que se relacionam com “as tomadas de palavra (dar e tomar), o 

enquadramento da discussão e o estabelecimento de um modo de abordagem, a proposta 

e a avaliação de soluções, a síntese e o resumo de conclusões, bem como a mediação 

num conflito” (Conselho da Europa, 2001, p. 112). 

 

 

2.3.2. A oralidade na sala de aula 

 
“A linguagem falada é o meio pelo qual  

muito do ensino se efetua.” 

Cazden 

 

 

A epígrafe que inicia este subponto é elucidativa acerca da importância da 

linguagem verbal em contexto de sala de aula. Se um aluno ou ex-aluno fosse 

questionado acerca da estrutura das suas aulas, certamente que diria que a oralidade 

predominava, pois a explicação dos conteúdos programáticos é quase sempre realizada 

de forma oral. No entanto, isto não significa que exista interação entre os diferentes 

participantes, dado que o professor pode optar por um método mais expositivo, 

limitando a ação do estudante. 

Num ensino tradicionalista, o docente desempenha um papel central: a sua 

função é transmitir conhecimento acerca das diferentes matérias aos estudantes, os quais 

não interagem no seu processo de aprendizagem e, apenas, escutam o professor. Importa 

mencionar que, caso não sejam ativadas determinadas faculdades cognitivas associadas 

ao ato de escutar, como por exemplo, a atenção, o papel de mero ouvinte do aluno pode 

culminar numa atitude passiva e, quiçá, numa aprendizagem deficiente da matéria. 

Assim, compreende-se que é fulcral que o docente consiga que os jovens escutem 

verdadeiramente o seu discurso ou que aposte em metodologias de ensino mais 
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dinâmicas, as quais possibilitam, entre outros aspetos, a interação oral durante a 

lecionação dos conteúdos. 

A investigação (Arends, 1995; Vilà i Santasusana, 2005) demonstra que a 

exploração da interação oral é uma mais-valia, pois ajuda os discentes a desenvolverem 

o seu pensamento crítico, a capacidade de reflexão para que sejam capazes, por 

exemplo, de analisarem padrões da língua e descobrirem as regras de determinado 

conteúdo gramatical, pois tal como defende Mary Budd Rowe (conforme citado em 

Arends, 1995): 

 

Fazer crescer um sistema de pensamento complexo exige muita experiência 

partilhada e conversação. É ao falarmos sobre o que fizemos e observarmos [sic] 

e ao discorrermos sobre as conclusões que tiramos das nossas experiências, que 

as ideias se multiplicam, se tornam claras e por fim produzem novas questões e 

ainda mais explorações. (p. 416) 

 

De acordo com a opinião de Richards Arends (1995) e Montserrat Vilà i 

Santasusana (2005), a comunicação entre os diferentes agentes na sala de aula, mais 

concretamente a discussão oral, permite que os estudantes construam novos significados 

e que sejam ativos e reflexivos no próprio processo de aprendizagem. 

Ademais, a sua prática vai possibilitar que sejam capazes, gradualmente, de 

exteriorizar o seu pensamento, o que implica o desenvolvimento de estratégias de 

comunicação e competências de raciocínio. Para isso, é imperativo que o docente adote 

um método de cariz indutivo, criando situações em que a turma possa participar e 

refletir acerca dos conteúdos que serão explorados e, ainda, que tenha consciência das 

funções que deve desempenhar, nomeadamente:  

 

Fomenta[r] la participación y la reflexión: formula[r] preguntas e incita[r] a la 

formulación de preguntas, valora[r] las respuestas interpretativas e intenta[r] 

evitar las repeticiones innecesarias para conseguir el progreso temático, al 

tiempo que procura que la participación de los alumnos sea democrática y 

equilibrada. (Vilà i Santasusana, 2005, p. 14) 

 

Destaca-se que é fulcral que o docente saiba formular perguntas, uma vez que 

esta é uma das habilidades mais importantes no ensino. Estas devem ser produtivas (os 
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alunos recorrem aos seus conhecimentos prévios e ativam novos conhecimentos ao 

responder), contextualizadas, orientadoras e objetivas (Deseures, Colomé, Bach, Jubany 

& Santasusana, 2012). Se as questões forem enunciadas desta forma fazem com que o 

grupo se envolva no seu processo de aprendizagem e que esteja mais concentrado, 

existindo uma aprendizagem significativa. Aliás, Arends (1995) defende que os 

ambientes que viabilizam uma atitude ativa e atenta, culminam numa maior persistência 

dos alunos nas atividades.  

Não obstante, é desaconselhável exercitar os jovens utilizando somente a técnica 

de pergunta-resposta (padrão básico de recitação). Contrariamente, deve-se criar 

“discussões de descoberta”, isto é, levar a que os aprendizes, partindo das questões 

formuladas ou da apresentação de uma situação problemática, elaborem hipóteses, 

transmitindo-as através de um discurso fluido e coerente, e trocando ideias com os 

companheiros (Arends, 1995). Para além disso, a conversação em grande grupo traz 

inúmeras vantagens.  

Em primeiro lugar, faz com que o aluno pense “em voz alta”. Esta situação 

permite que este oiça o que verbaliza, tomando consciência das fragilidades do seu 

discurso e verificando se as suas ideias têm sentido. Por escrito, talvez se sentisse mais 

confortável para discorrer sobre a sua teoria, porém há que ter em consideração que a 

maioria dos estudantes não lê o que escreve e, por isso, não iria refletir acerca do que 

redigiu no papel. Ademais, não seria possível que os colegas de turma criticassem, de 

forma construtiva e espontânea, a sua “tese”, impedindo-o de refletir em questões que 

nunca havia pensado, por exemplo.  

Relacionado com este tópico, encontra-se outro aspeto positivo: o saber falar 

“melhor”. Se o professor solicita várias vezes a participação oral dos discentes, o 

resultado será que estes desenvolvam a sua capacidade oral, exprimindo-se com (mais) 

fluência e correção linguística. Além disso, os jovens aprendem a controlar as variáveis 

que influenciam a eficácia da comunicação (como fatores emocionais) e a argumentar 

com mais eficiência, o que é importantíssimo para a aprendizagem de novas matérias, 

tal como assinala Santasusana: “saber comunicar las propias ideas y saber interpretar las 

de los demás es una habilidad esencial para establecer nuevas relaciones y para 

construir nuevos conocimientos” (2005, p. 11). 

Todavia, a interação oral não fomenta apenas a capacidade de “falar”, mas 

também a competência de escutar os demais, tarefa que implica a interpretação do 

discurso proferido. Neste exercício interpretativo, os aprendizes desenvolvem o seu 



57 

 

pensamento, uma vez que refletem acerca do que é dito e tentam relacionar as ideias do 

colega com as suas. Deste modo, compreende-se como a utilização das discussões em 

grande grupo potenciam a aprendizagem dos discentes, levando-os a que participem 

ativa e atentamente, porquanto são eles que descobrem a informação. 

Outro benefício de ensinar recorrendo a um diálogo constante com os discentes 

centra-se no desenvolvimento de competências sociais. No mundo contemporâneo, a 

sociedade exige que os jovens sejam bons comunicadores e capazes de trabalhar em 

cooperação, o que acontece nesta situação, pois: 

 

[Os alunos] juntam esforços para atingir objetivos, valorizando a diversidade de 

perspetivas sobre as questões em causa […] desenvolvem e mantêm relações 

diversas e positivas entre si e com os outros […] envolvem-se em conversas, 

trabalhos e experiências formais e informais: debatem, negoceiam, acordam, 

colaboram. (Martins et al., 2017, p. 25) 

 

Conclui-se, portanto, que a conversação entre os pares, em contexto de sala de 

aula, é um meio ideal para preparar os estudantes para o futuro, sobretudo, por dois 

motivos: gradualmente, deixam de recear falar em público e, aprendem a trabalhar em 

equipa, respeitando as ideias dos demais. 

Até ao momento, foram referidas as vantagens associadas a uma aprendizagem 

baseada na interação oral em grande grupo. No entanto, é necessário mencionar que esta 

técnica pode ser nefasta para um grupo de discentes em concreto: os retraídos.  

Perante este tipo de interação, estes estudantes, por se sentirem pouco 

confortáveis em expressar as suas ideias para a turma, poderão assumir uma atitude 

pouco ativa na sala de aula e, consequentemente desconcentrarem-se, o que é prejudicial 

para a aprendizagem dos vários conteúdos.  

De acordo com a Hipótese do Filtro Afetivo de Stephen Krashen (associada à 

Teoria da Monitorização, uma das mais influentes teorias acerca da aquisição de 

Segundas Línguas) existem fatores afetivos que influenciam a aprendizagem de uma 

língua. Para o linguista, a baixa autoestima, a ansiedade ou a falta de motivação podem 

resultar na “ativação do filtro”, isto é, no bloqueio mental que impede o estudante de 

aprender os conteúdos. A verdade é que “os alunos não adquirem conhecimento 

meramente por registarem a nova informação numa ardósia em branco” (Arends, 1995, 
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p. 416) e, por esta razão, importa criar condições conducentes a uma disposição afetiva 

positiva, a fim de que o “filtro” esteja “baixo” e, consequentemente que não existam 

restrições no momento da aprendizagem (Larsen-Freeman & Long, 1994). 

Também é deveras importante que o docente incite todos os estudantes a 

participarem, especialmente os mais tímidos, já que estes têm dificuldades em se 

envolver nas tarefas. Além disso, tem de controlar as intervenções dos alunos mais 

ativos, a fim de que exista uma participação equilibrada.  

Em suma, para que a interação oral seja mais eficaz, o professor deve executar 

quatro passos, os quais são realizados antes, no decorrer e após a discussão em grande 

grupo, como demonstra o seguinte quadro: 

 

Fases Comportamento do professor 

1. Preparar a discussão Prepara os alunos para participar. 

2. Centrar a discussão 

Centra a discussão, apresentando uma 

situação enigmática ou um tópico para 

discutir. 

3. Orientar a discussão  

Monitoriza as interações dos alunos, coloca 

questões, ouve e responde às ideias dos 

estudantes. 

4. Encerrar a discussão 
Conclui a discussão, resumindo as ideias 

principais. 

Adaptado de Arends, 1995, p. 424 

Quadro 2 – Funções do professor 

 

  Por sua vez, os discentes também têm de respeitar algumas normas de 

funcionamento para que a discussão seja profícua, tais como levantar o braço para 

participar, respeitar os turnos de palavra, respeitar as opiniões dos colegas, adotar uma 

postura de escuta ativa (não só para assimilar o que os colegas proferem, mas também 

para poder ser crítico) e participar adequando o seu discurso ao contexto de sala de aula. 
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Capítulo III: Desenho do plano de ação 

 

Este capítulo dedica-se à apresentação do plano de ação levado a cabo durante as 

práticas letivas. Primeiramente, realiza-se uma contextualização do projeto de 

investigação-ação, caracterizando-o genericamente. 

Num segundo momento, descreve-se o plano de intervenção pedagógica e o 

ciclo de investigação executado tanto na disciplina de Português (LM) como de 

Espanhol (LE). 

 

3.1. Projeto de investigação-ação: contextualização 
 

 O relatório de estágio configura-se como um projeto de investigação-ação, de 

maneira a que seja possível articular-se a componente teórica com a prática.  

Segundo Richard Arends, este tipo de investigação define-se como “um processo 

de colocar questões, procurar respostas válidas e objectivas, e de interpretar e utilizar os 

resultados […] um processo de aquisição de informação e conhecimento para ser posto 

ao serviço do próprio professor/investigador que o realiza” (1995, p. 525). Assim, o 

docente procura obter informação acerca de um problema específico, detetado nas suas 

turmas, neste caso, os baixos níveis de atenção, com o intuito de travá-lo.  

Além disso, pressupõe a existência de uma prática reflexiva, ambicionando que 

o professor se desenvolva a nível profissional e que melhore a qualidade do seu ensino, 

ajustando-se às necessidades dos alunos.  

Destaca-se que para que a investigação-ação seja realizada devidamente, há que 

executar várias etapas, que se podem esquematizar desta forma (Arends, 1995):   

 

1) Observação de aulas e recolha de informação válida. 

2) Identificação de um problema a estudar e explicitação das questões concretas. 

3) Desenho de um plano de ação e prática do mesmo. 

4) Reflexão acerca dos resultados do plano de ação. 

5) Criação, caso seja necessário, de métodos de ação alternativos e testagem 

destes. 

 

É importante mencionar que, devido às limitações impostas pelo estágio 

pedagógico, como por exemplo, a inexistência de turmas próprias, o tempo despendido 
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com as diversas tarefas do estágio na escola e reduzido número de aulas para colocar em 

prática o plano de ação, o projeto desenhado respeita os princípios da investigação-ação, 

embora não possua todas as etapas enumeradas anteriormente, em particular a quinta 

fase, o que leva à inexistência de um segundo plano de intervenção.  

 

3.2. Plano de ação 

 

O projeto de investigação-ação levado a cabo no ano de estágio pretendia que os 

alunos aumentassem o nível de atenção nas tarefas relacionadas com o ensino da 

gramática. Para alcançar tal objetivo, os conteúdos gramaticais, em ambas as 

disciplinas, foram lecionados utilizando uma estratégia indutiva, a fim de que os 

discentes tivessem um papel mais ativo no seu processo de aprendizagem.  

Não obstante, tanto em Português como em Espanhol, um dos conteúdos foi 

ensinado através de uma abordagem expositiva, de maneira a verificar-se se o grau de 

atenção variava utilizando-se diferentes metodologias. Salvaguarda-se que o principal 

objetivo da intervenção pedagógica é fazer com que os aprendizes estejam mais atentos 

na sala de aula. Por este motivo, reitera-se que o cerne deste trabalho não é a realização 

de um estudo comparativo (Método Indutivo vs. Método Dedutivo) acerca da eficiência 

das diferentes metodologias no que tange aos resultados académicos obtidos.  

Os conteúdos gramaticais lecionados com o método indutivo foram apresentados 

aos discentes, recorrendo ao PowerPoint, pelo facto de ser uma ferramenta que permite 

mostrar faseadamente a informação, através das transições. Para além disso, a 

intervenção pedagógica procurou estar de acordo com os princípios da metodologia 

supracitada e, por isso, existiram diferentes etapas: observação de enunciados, 

elaboração de hipóteses, verificação, comprovação ou correção de hipóteses e 

generalização da regra.  

Para inferir as regras gramaticais, os estudantes serviram-se dos seus 

conhecimentos intuitivos acerca do funcionamento da língua e recorreram aos seus 

conhecimentos prévios, podendo, no caso do Espanhol, estabelecer uma comparação 

entre as matérias da Língua Materna e da Língua Estrangeira.  

Depois da compreensão do conteúdo gramatical, os alunos realizaram exercícios 

de treino para comprovar a consolidação da matéria e, consequentemente identificar as 

possíveis dificuldades. 
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Destaca-se que os PowerPoint e as fichas de trabalho apresentadas são da autoria 

da estagiária, à exceção daqueles em que a fonte é indicada. Ademais, os exemplos 

usados tanto no processo de aprendizagem como nas fichas de trabalho centravam-se no 

tema nuclear das diferentes unidades didáticas, de maneira a que a gramática tivesse 

relação com a restante planificação e que “los ejercicios gramaticales no sean algo 

lejano y extraño al uso que el alumno hace de la lengua, sino que lo motiven a descubrir 

las estructuras del lenguaje […] que domin[e] los recursos linguísticos” (Fernández, 

1987, p. 12). 

Relativamente aos dois conteúdos ministrados através do método dedutivo, 

importa mencionar que somente foram transmitidas as regras gramaticais, não se 

solicitando aos alunos que tentassem descobrir as normas da língua nem que 

interagissem durante a aprendizagem das matérias. Posteriormente, realizavam 

igualmente exercícios de treino. 

Conclui-se, assim, que o projeto de investigação-ação é constituído por um plano 

de ação estruturado em diferentes fases, sendo cada uma delas correspondente à 

lecionação de um conteúdo gramatical e, ainda, a uma etapa final de avaliação 

(realização de uma ficha de trabalho). Após a exploração dos temas gramaticais, 

recolheu-se informação, a fim de se refletir acerca do trabalho desenvolvido.   

 

3.2.1. Descrição do plano de ação na disciplina de Português 

 

Na disciplina de Português foram lecionados três conteúdos gramaticais: o 

complemento do nome e o valor modal, utilizando-se o método indutivo; e os processos 

irregulares de formação de palavras, através de uma explicação de tipo dedutivo. Todos 

os conteúdos, como foi referido anteriormente, foram ministrados ao décimo D. 

Na reta final do ano foi distribuída uma ficha de trabalho com exercícios 

centrados nos temas de gramática dados, a fim de se verificar o conhecimento dos 

discentes sobre os mesmos. 
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3.2.1.1. Método indutivo 

 

3.2.1.1.1. Complemento do nome 

 

A primeira fase do plano de ação centrou-se num conteúdo gramatical 

pertencente ao domínio da sintaxe: o complemento do nome. Foi realizado no primeiro 

ciclo de regências – no dia 11 de janeiro – e teve a duração de cerca de cinquenta 

minutos.  

É importante mencionar que a elaboração dos materiais para explorar a área da 

gramática teve como ponto de partida o texto dramático Farsa de Inês Pereira de Gil 

Vicente, sendo que os exemplos fornecidos estavam relacionados, na sua maioria, com a 

obra em estudo. 

A abordagem ao complemento do nome ocorreu de forma faseada, adotando-se 

uma estratégia que requeria que os discentes assumissem um papel reflexivo e 

participativo.  

Num primeiro momento, os aprendentes analisaram três frases para 

identificarem a função sintática solicitada em cada uma. Após referirem as funções dos 

dois primeiros exemplos corretamente, as respostas surgiram no slide do PowerPoint. Já 

na terceira frase, o grupo teve de refletir acerca da função desempenhada por “da Inês”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Primeiro slide do PowerPoint “Complemento do nome” 

 

De seguida, os alunos observaram os exemplos presentes no PowerPoint (“A 

astúcia de Inês Pereira é notória” e “*A astúcia é notória”), procurando-se que 

detetassem que, no segundo enunciado, a frase estava incompleta, ou seja, que precisava 

de um elemento que completasse o seu sentido.  
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Além disso, relembraram a finalidade do complemento direto para 

estabelecerem uma comparação que lhes permitisse descobrir a função desempenhada 

pelo complemento do nome – é selecionado para complementar o sentido de um nome 

que o antecede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 – Segundo slide do PowerPoint “Complemento do nome” 

 

Posteriormente, foram apresentados vários conjuntos de frases para que os 

estudantes deduzissem as principais características do conteúdo gramatical em estudo: 

1. O complemento do nome é selecionado por um nome, que se posiciona 

sempre à sua esquerda;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 – Terceiro slide do PowerPoint “Complemento do nome” 

 

Os alunos, numa fase inicial, tiveram de identificar a classe gramatical do 

constituinte que se encontrava à esquerda do complemento do nome, a fim de 

verificarem que esta função sintática é sempre selecionada por um nome.  
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2. O complemento do nome pode ser desempenhado por um grupo 

preposicional ou adjetival, embora este último seja menos frequente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6 – Quarto slide do PowerPoint “Complemento do nome” 

 

Depois, analisaram as três frases apresentadas no Quadro 6, indicando onde se 

encontrava o complemento do nome e, numa fase seguinte, examinaram como o mesmo 

era introduzido em cada um dos modelos (por exemplo, por meio de uma preposição).  

Ademais, foram escritos, no quadro, outros enunciados – “A visita ao teatro foi 

na quarta-feira”; “A revolta estudantil deveu-se a motivos económicos” para que os 

aprendizes pudessem observar e refletir acerca destes e, por fim, elaborar uma regra 

gramatical de forma mais sistemática. 

 

3. Um substantivo pode selecionar mais do que um complemento do nome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7 – Quinto slide do PowerPoint “Complemento do nome” 

 

Neste ponto, os discentes observaram apenas o exemplo “A oferta de bilhetes 

aos alunos é essencial para que desenvolvam o gosto pelo teatro”, sendo que a análise 
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sintática da frase foi realizada por partes, procurando simplificar a reflexão que tinham 

de realizar. Assim, escreveu-se, primeiramente, no quadro “A oferta de bilhetes é 

essencial”, questionando-se os estudantes sobre a função sintática desempenhada pelo 

constituinte “A oferta” e “de bilhetes”.  

Após a turma ter identificado corretamente o que lhes foi solicitado, escreveu-se 

uma nova frase: “A oferta aos estudantes é essencial”, perguntando-se, desta vez, a 

função sintática de “aos estudantes”. Deste modo, permitiu-se que os alunos 

concluíssem que é possível um substantivo selecionar mais do que um complemento do 

nome.  

 

4. O complemento do nome pode ser selecionado por nomes deverbais, de 

parentesco, icónicos, relacionais, entre outros. 

 

Nesta fase da exploração das características do conteúdo gramatical em estudo, 

os estudantes observaram vários conjuntos de frases para identificarem os tipos de 

nomes que selecionam o complemento do nome. 

Num primeiro momento, perguntou-se quais eram os substantivos que estavam 

presentes em cada um dos enunciados e, seguidamente, de que classe gramatical os 

mesmos derivam – verbos –, a fim de que os jovens apurassem que eram nomes 

deverbais. Claro que foi necessário que a docente os elucidasse acerca da terminologia 

correta, devido ao facto de os alunos não dominarem a linguagem utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8 – Sexto slide do PowerPoint “Complemento do nome” 
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Numa fase seguinte, os discentes observaram um novo conjunto de enunciados 

para formularem hipóteses sobre outras categorias de substantivos que selecionam 

complemento do nome. 

Através da orientação da professora, a qual lhes perguntou se as frases possuíam 

um elemento em comum ou se existia algo que as diferenciava, a turma concluiu que o 

complemento do nome é pedido por nomes de parentesco, nomes que denotam 

representações visuais (icónicos) e nomes que estabelecem uma relação entre parte-

todo. Destaca-se que se teve, novamente, de fornecer a terminologia correta nestes 

casos, pois embora os alunos conseguissem formular uma regra gramatical, não 

possuíam conhecimentos suficientes em termos linguísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 9 – Sétimo slide do PowerPoint “Complemento do nome” 

 

Para descobrirem as restantes categorias de substantivos que selecionam o 

complemento do nome, em particular classes de entidades concretas e abstratas e com 

conteúdo preposicional, realizaram um processo semelhante ao descrito anteriormente.  

Posteriormente, foi solicitado aos estudantes que fizessem a distinção entre o 

complemento do nome e os modificadores do nome, porquanto, normalmente, tendem a 

confundir estas duas funções sintáticas. Deste modo, houve a preocupação de insistir no 

facto de que, contrariamente ao conteúdo gramatical em estudo, os modificadores se 

forem omissos, geralmente, não tornam a frase agramatical, nem transmitem uma 

sensação de incompletude. 

É importante referir que a descoberta desta função sintática e das suas 

características foram efetuadas sempre de forma faseada. Para isso, em cada slide do 

PowerPoint existiam diversas transições. Primeiramente, apenas surgiam os exemplos 
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que os discentes tinham de observar, sendo que só depois de o grupo ter formulado as 

hipóteses oralmente acerca das diferentes regras gramaticais, as mesmas apareciam. 

Depois de os discentes apreenderem o conteúdo, entregou-se uma ficha de 

trabalho constituída por duas partes: teoria – na qual estavam reunidas as informações 

essenciais acerca deste conteúdo gramatical – e prática com exercícios de treino 

elaborados para comprovar o conhecimento destes. 

 

3.2.1.1.2. Valor modal 

 

 A segunda etapa do plano de ação na disciplina de Português prendeu-se com a 

aprendizagem do valor modal. Assinala-se que este conteúdo gramatical não está 

incluído no Programa e Metas Curriculares de Português: Ensino Secundário para o 

décimo ano de escolaridade, porém consta no documento Aprendizagens Essenciais 10º, 

daí que tenha sido lecionado no último ciclo de regências – no dia 10 de maio – durando 

cerca de quarenta e cinco minutos.  

Tal como o complemento do nome, este conteúdo gramatical foi explorado 

recorrendo ao formato PowerPoint e partindo do texto em estudo, neste caso, do 

primeiro verso da reflexão do Canto I – “Fragilidade da vida humana” d’Os Lusíadas.  

Ademais, o ensino da modalidade ocorreu de forma faseada e com uma 

participação ativa por parte dos estudantes, respeitando os princípios de uma estratégia 

indutiva. 

Assim sendo, primeiramente, os jovens tiveram de inferir o significado de 

“modalidade” (em termos linguísticos). Para isso, pediu-se que atentassem no primeiro 

verso da estância cento e cinco da obra camoniana em estudo e que escutassem a 

docente a proferi-la bem como outras duas frases (as quais foram utilizadas ao longo da 

aprendizagem deste tema gramatical) relacionadas com a primeira: 

 

a) “O recado que trazem é de amigos” (Canto I, est. 105) 

b) Trazei o recado de amigos! 

c) Felizmente, o recado que trazem é de amigos. 

 

Seguidamente, questionou-se os discentes acerca do modo como a professora 

estagiária enunciou as frases supracitas, objetivando que estes fossem capazes de 
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assinalar as diferenças existentes, concluindo que cada exemplo expressava uma atitude 

distinta, como por exemplo, uma afirmação (frase a) ou uma ordem (frase b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 10 – Primeiro slide do PowerPoint “Valor modal” 

 

Após verbalizarem as suas ideias, explicou-se, de forma simplificada, que às 

diferentes formas de enunciar um discurso, se denomina modalidade ou valor modal. 

De seguida, foram apresentados os três domínios em que se divide o valor modal 

– epistémico, deôntico e apreciativo – e os estudantes tiveram, baseando-se nos seus 

conhecimentos prévios, de associar as definições e os enunciados facultados pela 

professora a cada tipo. Elucidando, ligaram a palavra “deôntico” à definição “relativo 

aos deveres” e à frase “Trazei o recado de amigos!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 11 – Segundo slide do PowerPoint “Valor modal” 

 

Num segundo momento, observaram as definições anteriormente expostas, a fim 

de identificarem os valores de cada domínio da modalidade. Neste ponto, importa referir 
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que foram fornecidos, oralmente, outros exemplos (sobretudo relacionados com a 

modalidade epistémica) para que os alunos conseguissem enumerar os valores que cada 

domínio veicula.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 12 – Terceiro slide do PowerPoint “Valor modal” 

 

Posteriormente, os estudantes analisaram as frases presentes no slide dois do 

PowerPoint (Cf. Quadro 11) para identificarem os elementos linguísticos que, em cada 

enunciado, permitiam expressar valores de certeza, de obrigação e de opinião. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 13 – Quinto, nono e décimo 

primeiro slides do PowerPoint “Valor 

modal” 
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De seguida, apresentou-se um esquema incompleto com os elementos 

linguísticos associados à expressão de cada domínio da modalidade, pedindo-se aos 

alunos que mencionassem alguns exemplos para completar cada categoria gramatical 

(como “provavelmente” para a classe dos advérbios, no caso da modalidade 

epistémica).  

Por fim, solicitou-se a diferentes estudantes que lessem os vocábulos presentes 

no esquema e que reformulassem os enunciados presentes no slide dois, utilizando os 

diferentes elementos linguísticos (exemplificando: uso de um adjetivo com valor 

epistémico de probabilidade: É provável que os amigos tragam o recado). 

Depois da apresentação, descrição e compreensão do conteúdo gramatical, os 

alunos realizam os exercícios de treino para comprovar a consolidação da matéria e, 

consequentemente identificar as possíveis dificuldades. 

 

3.2.1.2. Método dedutivo 

 

3.2.1.2.1. Processos irregulares de formação de palavras 

 

No que concerne à aula em que se utilizou um método expositivo –24 de outubro 

(aula zero), importa mencionar que a explicação do conteúdo gramatical – processos 

irregulares de formação de palavras – decorreu através de uma simples exposição oral 

com o auxílio do quadro. O objetivo era que os discentes apenas escutassem a docente e 

que, sem realizar um processo de indução ou reflexão sobre o tema explorado, 

assimilassem a informação para, num momento posterior, praticá-lo por meio de 

exercícios que constavam no manual Encontros 10ºano (Cf. Anexo 3, p. 119). 

A explicação gramatical ocorreu sem a participação dos estudantes, os quais 

apenas tinham de copiar a informação presente no quadro, depois de ter sido dada 

autorização para tal. 

 

3.2.1.3. Ficha de trabalho final 

 

A fase final do plano de ação teve lugar no dia 29 de maio, na aula de revisões 

para o teste de avaliação. Aplicou-se uma ficha de trabalho com todos os conteúdos 

lecionados pela professora estagiária (quer de forma indutiva ou dedutiva), a fim de se 
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verificar o conhecimento dos discentes bem como prepará-los para o momento de 

avaliação. 

Destaca-se que os exercícios foram realizados individualmente e os alunos não 

tiveram acesso aos seus apontamentos ou ao manual, pois, caso contrário, estariam a 

influenciar os resultados.  

A ficha de trabalho era composta por três atividades. O primeiro exercício visava 

que os estudantes sublinhassem o constituinte que desempenha a função de 

complemento do nome. É necessário referir que existem alíneas, nas quais estão 

presentes dois complementos e uma em que não há nenhum elemento que possua essa 

função sintática. Considera-se que, desta forma, os aprendizes tinham de prestar 

especial atenção às frases, a fim de conseguirem identificar todos os complementos do 

nome existentes. 

 

 

Quadro 14 – Primeiro exercício da ficha de trabalho final 

 

O segundo exercício tinha como objetivo avaliar se os estudantes eram capazes 

de identificar corretamente o domínio da modalidade presente em cada alínea. 

 

 

 

 

 

Quadro 15 – Segundo 

exercício da ficha de 

trabalho final 



72 

 

Já o último exercício pretendia que os alunos associassem cada palavra ao 

respetivo processo de formação de palavras. Importa assinalar que existe um maior 

número de opções na coluna B (respetiva aos processos de formação irregulares), de 

maneira a dificultar os exercícios. Assim, o grupo não realizou a atividade por exclusão 

de hipóteses.  

 

Quadro 16 – Terceiro exercício da ficha de trabalho final 

 

3.2.2. Descrição do plano de ação na disciplina de Espanhol 

 

À semelhança da disciplina de Português, os conteúdos gramaticais em Espanhol 

foram lecionados através do método indutivo, com exceção dos “Demostrativos”. 

Assim sendo, o processo de ensino-aprendizagem ocorreu igualmente de forma faseada 

e com a participação ativa dos estudantes, os quais tiveram de observar enunciados reais 

da língua para elaborarem, oralmente, hipóteses acerca das regras gramaticais de cada 

conteúdo ministrado.  

Na fase final do ano letivo, realizou-se uma ficha de trabalho, com o intuito de 

se verificar o conhecimento do grupo relativamente às áreas da gramática exploradas. 

É necessário referir que na Língua Estrangeira, pelo facto de todas as aulas 

terem sido dadas a uma turma de décimo ano, foi possível explorar um conteúdo extra e, 

portanto, não foram estudados dois temas gramaticais, mas sim três utilizando a 

metodologia supracitada: “Pretérito perfecto”, “Acentuación” e “Pretérito imperfecto”. 
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3.2.2.1. Método indutivo 

 

3.2.2.1.1. Pretérito perfecto 

 

A primeira fase do plano de ação, na disciplina de Espanhol, ocorreu no primeiro 

ciclo de regências – dia 6 de fevereiro – e teve a duração de quarenta e cinco minutos. 

A exploração deste conteúdo gramatical partiu de um texto autêntico (“El 

cariñoso mensaje de Nadal a un Murray en su peor momento”, Cadena SER) e dividiu-

se em dois momentos: elaboração de hipóteses e generalização das regras de formação 

do tempo verbal em estudo e, posteriormente, dos usos que lhe são associados. 

Deste modo, depois de os discentes lerem a notícia (Anexo 4, p. 120) e 

responderem às questões de compreensão leitora, pediu-se que atentassem nas formas 

verbais que estavam assinaladas em negrito e que respondessem, oralmente, às questões 

formuladas no exercício quatro de uma ficha de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 17 – Exercício para explorar o “Pretérito perfecto” 

 

A finalidade desta atividade era que os alunos descobrissem como se forma o 

“Pretérito perfecto”, observando exemplos reais e recorrendo aos conhecimentos 

linguísticos que possuíam sobre a Língua Materna, inferindo que uma das partes que 

constitui o tempo verbal em estudo é o particípio passado.  

No entanto, o material selecionado para iniciar a aprendizagem do conteúdo 

gramatical em questão não incluía todas as pessoas verbais, como por exemplo, a 

segunda pessoa do plural (“habéis”). Por este motivo, utilizou-se outra estratégia para 

concluírem como se formava o verbo “haber” no presente do indicativo: apelou-se à 

memória dos discentes, questionando-os acerca da forma como as professoras, em 
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contexto de sala de aula, se dirigem a eles quando, por exemplo, pretendem saber se já 

terminaram de realizar os exercícios. 

 Após os estudantes referirem como se formava o “Pretérito perfecto”, foi 

projetado um PowerPoint; assinalou-se que o verbo auxiliar está conjugado no presente 

do indicativo e alertou-se para o facto de existirem, à semelhança do português, 

particípios passados irregulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 18 – Primeiro slide do PowerPoint “Pretérito perfecto” 

 

De modo a descobrir algumas formas irregulares do particípio passado, 

solicitou-se à turma que atentasse, novamente, nos verbos presentes no texto da ficha de 

trabalho e que identificasse quais eram os particípios que não respeitavam a regra de 

formação anteriormente explicitada: o particípio passado termina em -ado ou -ido. 

No segundo momento da explicação gramatical, apresentou-se um conjunto de 

frases com vários marcadores temporais, a fim de que pudessem deduzir os usos do 

“Pretérito perfecto”. Neste ponto, é necessário mencionar que a orientação da docente 

foi fundamental, visto que na Língua Materna dos discentes não existe um tempo verbal 

que corresponda ao conteúdo gramatical em estudo (o pretérito perfeito composto em 

Português tem um valor bastante diferente). 

 Depois de se ter dito aos alunos que lessem em voz alta as frases, pediu-se que 

formulassem hipóteses, observando os enunciados, em particular os marcadores 

temporais para inferir em que situações se usa o “Pretérito perfecto”. 
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Quadro 19 – Terceiro slide do PowerPoint “Pretérito perfecto” 

 

Após um período de discussão e orientação (visto que o grupo formulou por 

diversas vezes hipóteses erradas), os estudantes concluíram que o “Pretérito perfecto” é 

utilizado para expressar ações passadas que têm relação com o presente. 

Por fim, realizaram, de forma colaborativa, exercícios que pretendiam verificar 

se tinham compreendido corretamente o conteúdo gramatical em estudo. 

 

3.2.2.1.2. Acentuación  

 

A segunda etapa do plano de ação teve lugar no dia 20 de fevereiro e incidiu na 

“Acentuación”. Tal como o conteúdo gramatical ministrado no primeiro ciclo de 

regências, a exploração deste durou cerca de quarenta e cinco minutos. 

É necessário referir que somente foram estudadas, nesta aula, as regras gerais da 

acentuação em palavras com duas ou mais sílabas – palavras esdrúxulas são sempre 

acentuadas graficamente, palavras graves apenas possuem acento quando não terminam 

em –s, -n ou vogal e palavras agudas são acentuadas se terminam em –s, –n ou vogal. 

Os monossílabos e os vocábulos com ditongos e hiatos não foram explorados. Esta 

seleção deveu-se ao facto de a orientadora do estágio pedagógico ter informado que este 

conteúdo gramatical é complicado para alunos de ELE sendo, por isso, ensinado em 

diferentes etapas. 

O processo de ensino-aprendizagem partiu de uma triagem de palavras 

(esdrúxulas, graves e agudas; com ou sem acento gráfico) que constavam num diálogo 

acerca da origem das tapas (Anexo 5, p. 120), utilizando-se, de seguida, um PowerPoint. 
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Os discentes deveriam observar tais vocábulos, a fim de os dividir em sílabas e 

identificar a sílaba tónica de cada um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 20 – Exercício para explorar a “Acentuación” 

 

Posteriormente, tiveram de referir, baseando-se, mais uma vez, no conhecimento 

linguístico que possuíam acerca da Língua Materna, como se dominavam as palavras 

em que a sílaba mais forte é a antepenúltima, penúltima ou última. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 21 – Segundo slide do PowerPoint “Acentuación” 

 

Na etapa seguinte, a turma analisou três conjuntos de palavras (esdrúxulas, 

graves e agudas) para deduzir quais eram as regras de acentuação. No caso das palavras 

graves e agudas estavam presentes, no PowerPoint, palavras acentuadas graficamente e 
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outras sem acento gráfico, a fim de que os estudantes pudessem elaborar hipóteses 

acerca das normas de acentuação neste tipo de palavras. Para isso, num primeiro 

momento, foram questionados acerca das diferenças que o conjunto dos vocábulos 

graves apresentava – a presença ou ausência do acento gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 22 – Quarto slide do PowerPoint “Acentuación” 

 

Seguidamente, perguntou-se aos discentes o motivo pelo qual determinadas 

palavras possuem acento gráfico e outras não e, de forma a orientá-los, indicou-se que 

atentassem na terminação das palavras (-n, -s ou vogal). Todavia, como a observação 

dos vocábulos presentes no PowerPoint não era suficiente para elaborar uma regra 

gramatical, foi-lhes solicitado que lessem o diálogo novamente, para que encontrassem 

outras palavras graves e formulassem uma hipótese acerca da acentuação destas.  

Para os estudantes inferirem as regras gramaticais da acentuação nas palavras 

esdrúxulas e agudas, realizou-se um processo idêntico.  

Importa referir que, à semelhança do que ocorria na disciplina de Português, a 

generalização das regras apenas surgia no PowerPoint depois de a turma observar os 

exemplos, formular hipóteses e as mesmas serem comprovadas. Além disso, a 

aprendizagem do conteúdo gramatical terminou também com a prática de exercícios de 

natureza vária. 

 

3.2.2.1.3. Pretérito imperfecto 

 

A terceira fase do plano de ação foi levada a cabo no terceiro período de 

regências (no dia 20 de março) e teve a duração de quarenta e cinco minutos. O 

conteúdo gramatical explorado foi o “Pretérito imperfecto”, o qual foi introduzido, 
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através da releitura e análise de um excerto de uma notícia utilizada numa fase anterior 

da aula (Anexo 6, p. 122). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 23 – Exercício para explorar o “Pretérito imperfecto” 

 

Cabe destacar que, para que fossem capazes de realizarem as atividades 

presentes no Quadro 23, os discentes recorreram aos seus conhecimentos prévios 

(relacionados com o Espanhol e com a LM). Exemplificando, recordaram os usos do 

pretérito imperfeito em Português para indicar as alíneas do exercício c) que 

correspondiam ao tempo verbal em estudo. 
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Após a correção dos exercícios, projetou-se um PowerPoint, o qual tinha três 

verbos regulares conjugados na primeira pessoa – “regalar”, “ofrecer” e “abrir” –, sendo 

que os alunos tiveram de deduzir como seriam as restantes pessoas verbais, observando 

os verbos presentes no texto de apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 24 – Primeiro slide do PowerPoint “Pretérito imperfecto” 

 

Posteriormente, apresentou-se um conjunto de frases, que incluía verbos 

regulares e os três verbos irregulares – “ser”, “ir” e “ver” –, pretendendo-se que os 

estudantes refletissem acerca de quais seriam os verbos que não correspondiam à norma 

anteriormente formulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 25 – Segundo slide do PowerPoint “Pretérito imperfecto” 

 

Depois de identificarem os verbos irregulares, os discentes tiveram de conjugá-

los no “Pretérito imperfecto” e, por fim, identificar os marcadores temporais que, por 

norma, são utilizados com esse tempo verbal.  
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Na fase final da aula, para os alunos praticarem as estruturas aprendidas e se 

verificar o grau de assimilação relativamente ao conteúdo gramatical ministrado, o 

grupo realizou exercícios de treino. 

 

3.2.2.2. Método dedutivo 

 

3.2.2.2.1. Demostrativos   

 

Os “Demostrativos” foram lecionados também no terceiro ciclo de regências 

(dia 21 de março), durante cerca de vinte e cinco minutos, através do método dedutivo, 

correspondendo à quarta fase do plano de ação.  

Na lecionação do conteúdo gramatical supracitado, distribuiu-se uma ficha de 

trabalho com uma tabela (na qual constavam os demonstrativos) e diversos exercícios.  

Com base nessa tabela, explicou-se aos discentes a finalidade dos 

demonstrativos e alertou-se para as diferenças existentes entre a Língua Estrangeira e a 

Língua Materna. Posteriormente, procedeu-se à realização das atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 26 – Tabela e exercícios dos “Demostrativos” 
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3.2.2.3. Ficha de trabalho final 

 

Na etapa final do plano de ação, aplicou-se a ficha de trabalho final (4 de junho), 

após a lecionação da última regência na disciplina de Espanhol. Foi elaborada para 

verificar o conhecimento dos discentes nos conteúdos gramaticais dados pela professora 

estagiária com os dois métodos já referidos. 

À semelhança da disciplina de Português, os exercícios realizaram-se 

individualmente, não sendo o acesso aos apontamentos ou ao manual permitidos, a fim 

de se evitar que os resultados fossem influenciados por essa consulta. 

A ficha de trabalho era composta por três atividades. No primeiro exercício, os 

estudantes tiveram de conjugar os verbos no tempo adequado – “Pretérito perfecto”, 

“Pretérito imperfecto” e “Pretérito indefinido”. Importa referir que se decidiu incorporar 

este último tempo verbal pois, na quarta regência, sistematizou-se o contraste entre 

“Pretérito perfecto” e “Pretérito indefinido”, através de uma abordagem indutiva. Além 

disso, era necessário verificar se os alunos sabiam, efetivamente, quando se usa o 

“Pretérito perfecto”, bem como os marcadores com os quais, habitualmente, é utilizado, 

tarefa que é dificultada quando se mescla os dois tempos verbais em causa. 

 

 

Quadro 27 – Primeiro exercício da Ficha de Trabalho 

 

Por sua vez, o segundo exercício tinha que ver com os “Demostrativos”, sendo 

que os aprendizes tiveram de completar os diferentes espaços com os pronomes ou 
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determinantes demonstrativos e, ainda, com os advérbios de lugar, indicativos do grau 

de distância entre as personagens, os objetos e os animais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 28 – Segundo exercício da Ficha de Trabalho 

 

Na última atividade, os alunos leram um pequeno texto e tiveram de o acentuar. 

Ressalva-se, novamente, que, como não foram ensinadas as regras de acentuação em 

monossílabos nem em palavras que incluem ditongos e hiatos, apenas se solicitou ao 

grupo que acentuasse os vocábulos mais simples.  

 

 

Quadro 29 – Terceiro exercício da Ficha de Trabalho 
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Capítulo IV: Resultados do plano de ação 
 

 

Este capítulo centra-se na discussão dos resultados do plano de ação, dividindo-

se em duas partes. 

Em primeiro lugar, apresentam-se as ferramentas utilizadas na recolha de dados 

nas disciplinas de Português e de Espanhol e explicitam-se os objetivos e os momentos 

em que se procedeu à extração de informação.  

Em segundo lugar, analisam-se os dados obtidos de forma qualitativa – 

patenteando-se trechos das respostas dos alunos – e quantitativa, a fim de se comprovar 

se o plano de ação traçado solucionou o problema diagnosticado no primeiro ciclo de 

observação. 

 

4.1. Ferramentas e momentos de recolha de dados 

 

Durante o decorrer do estágio pedagógico, existiram vários momentos dedicados 

à recolha de dados para satisfazer diferentes finalidades. Em primeiro lugar, a extração 

de informação pretendia determinar uma área de intervenção e, para isso, 

estabeleceram-se conversas com a orientadora e assistiu-se às reuniões intercalares e de 

avaliação ainda na primeira etapa do projeto de investigação-ação.  

 Em segundo lugar, pretendia-se analisar, sobretudo, se a utilização de uma 

estratégia indutiva, baseada na interação em grande grupo, aumentava o nível de 

atenção dos discentes nas atividades, ou seja, procurava-se responder à questão que 

orienta o projeto de investigação-ação: Será o método indutivo uma estratégia eficaz 

para aumentar o nível de atenção dos alunos no ensino da gramática? Para alcançar 

este propósito, recolheram-se dados no decorrer do plano de ação, nomeadamente no 

ciclo zero, no primeiro ciclo de regências, no segundo ciclo de regências, no terceiro 

ciclo de regências do estágio pedagógico e na fase final (depois da lecionação das aulas 

previstas).  

No que tange à disciplina de Português, no ciclo zero, registou-se no “Diário do 

Professor” a reação dos discentes à explicação dos “processos irregulares de formação 

de palavras”, através de uma estratégia dedutiva.  

No primeiro ciclo de regências, aplicou-se um inquérito por questionário e 

registou-se numa grelha o nível de atenção manifestado pelos discentes durante a 
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aprendizagem dos conteúdos gramaticais. A grelha foi utilizada também no terceiro 

ciclo de regências. 

Nas aulas do segundo ciclo de regências não se procedeu à recolha de dados, 

uma vez que estas foram lecionadas ao décimo segundo L, turma excluída do projeto de 

investigação-ação pelos motivos já mencionados (Cf. Caracterização das turmas). 

Após o terceiro ciclo de regências, foi pedido aos alunos que concedessem uma 

entrevista oral (três alunos) e que elaborassem um comentário escrito, orientando-se 

pelos pontos presentes no enunciado que lhes foi facultado (Anexo 12, p. 148). 

Por sua vez, na disciplina de Espanhol, a recolha de dados ocorreu de forma 

semelhante: no primeiro, segundo e terceiro ciclos de regências, extraiu-se informação, 

recorrendo-se à observação direta e ao registo comportamental dos discentes durante a 

lecionação da gramática de forma indutiva e dedutiva. 

Na terceira regência foi aplicado um inquérito por questionário e, após o quarto 

ciclo de aulas, alguns membros do grupo redigiram um comentário escrito e três alunos 

realizaram uma entrevista oral.  

Compreende-se, portanto, como se aplicaram vários instrumentos de 

investigação, de tipo qualitativo e quantitativo, em diferentes fases do projeto de 

investigação-ação com duas intenções: examinar se, ao longo do tempo e com 

ferramentas distintas, a opinião dos aprendentes era constante; e garantir a fiabilidade e 

validade dos resultados, pois a apresentação de dados “sob diversas formas favorece 

incontestavelmente a qualidade das interpretações” (Quivy & Campenhoudt, 2013, p. 

223), daí que “tanto os métodos qualitativos como os quantitativos po[ssam] ser 

utilizados na investigação-ação” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 292).  

Ademais, a utilização de ferramentas de diferentes índoles pressupõe que os 

resultados sejam, igualmente, de natureza vária, sendo, por isso, necessário recorrer a 

análises qualitativas e quantitativas, pois, segundo Ian Dey, “qualitative data deals with 

meanings, whereas quantitative data deals with numbers” (1993, p. 3).  

Por fim, torna-se importante mencionar que, de modo a verificar-se se um ensino 

de tipo indutivo culminava numa aprendizagem mais eficaz, extraiu-se informação de 

diversas maneiras, nomeadamente através da realização de uma ficha de trabalho com 

os conteúdos lecionados (de forma indutiva e dedutiva), dos resultados alcançados no 

último teste de avaliação de Português e da elaboração de um correio eletrónico pelos 

alunos de Espanhol. Todavia, estes não serão analisados, neste capítulo, pois não se 

centram no tópico principal do presente relatório. Acrescenta-se, também, que não se 
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examinarão os instrumentos usados na fase inicial, uma vez que estes não se relacionam 

com o plano de ação implementado. 

 

4.1.1. Diário do Professor 

 

Depois de se lecionar a primeira aula do estágio pedagógico – aula zero – na 

disciplina de Português, decidiu-se realizar uma breve reflexão, registando-se os pontos 

mais importantes numa espécie de diário do professor (Cf. Anexo 7, p. 124). Nesta 

reflexão, refere-se a atitude dos alunos relativamente à explicação do conteúdo 

gramatical “Processos irregulares de formação de palavras”, o que é importante para 

verificar se o nível de atenção dos discentes. 

 

4.1.2. Grelha Nível de Atenção 

 

 Após a lecionação dos conteúdos gramaticais “Complemento do nome” 

(primeira fase do plano de ação) e “Valor modal” (segunda fase do plano de ação) na 

área de Português, e do “Pretérito perfecto” (primeira fase do plano de ação), 

“Acentuación” (segunda fase do plano de ação) e “Demostrativos” (quarta fase do plano 

de ação), na disciplina de Espanhol, registou-se, numa grelha, o comportamento dos 

alunos, no que respeita à atenção e participação dos mesmos. O objetivo era verificar-se 

a atitude da turma ao contactar com o ensino da gramática de forma indutiva e dedutiva 

(unicamente no caso de Espanhol). 

 

4.1.2. Inquérito por questionário 

 

Na disciplina de Português, depois da primeira fase do plano de ação (11 de 

janeiro), foi aplicado um inquérito por questionário (Anexo 8, p. 125) ao décimo D. 

Apenas responderam dezanove alunos num total de vinte e sete, uma vez que os demais 

não apresentaram a autorização dos encarregados de educação. 

O questionário possuía cinco questões abertas e três questões fechadas de lista 

(questões 3 e 3.1.) e de categoria (questão 6), procurando conhecer a opinião dos alunos 

relativamente à sua participação durante as aulas lecionadas pela professora estagiária e, 

inferir se estes consideram que o desempenhar de um papel ativo, na aprendizagem dos 
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conteúdos gramaticais, culmina numa melhor assimilação dos mesmos e num maior 

nível de atenção. 

Já na disciplina de Espanhol, o inquérito por questionário (Anexo 9, p. 130) foi 

aplicado ao décimo L depois do terceiro ciclo de regências (19, 20 e 21 de março), o 

correspondente às terceira e quarta fases do plano de ação. Tal como aconteceu na 

disciplina de Português, os discentes que não possuíam a autorização assinada pelos 

encarregados de educação não podiam responder ao inquérito, daí que apenas exista um 

universo de dezassete alunos (num total de vinte e oito). 

Este instrumento para a recolha de dados era composto por sete questões – três 

abertas e quatro fechadas de categoria (questões 6, 7 e 9) e de escala (questão 5). O seu 

principal objetivo era aferir se os estudantes estavam cientes de que os conteúdos 

gramaticais “Pretérito imperfecto” e “Demostrativos” foram explorados de diferentes 

formas, bem como verificar a reação dos jovens aos métodos utilizados. 

É importante mencionar que, antes da realização dos questionários, era explicada 

a finalidade destes e eram esclarecidas as dúvidas (de vocabulário ou outras) 

patenteadas pelos aprendizes. 

 

4.1.3. Entrevista oral 

 

As entrevistas orais foram realizadas na biblioteca escolar nos dias 5 e 14 de 

junho, nas disciplinas de Espanhol e Português respetivamente. Foram entrevistados 

seis alunos (três do décimo L e três do décimo D) com resultados académicos distintos 

(níveis muito bom, bom e suficiente).  

Durante a entrevista, os discentes foram questionados acerca da forma como a 

professora estagiária lecionou os conteúdos gramaticais, se as aulas foram interativas 

(no sentido de existir ou não interação entre os diferentes participantes), qual a postura 

da turma no decorrer da lecionação da gramática (a nível de interesse, motivação e 

atenção), se consideravam que a utilização de uma abordagem indutiva (destaca-se que 

em nenhum momento se utilizou esta terminologia) teve impacto na assimilação da 

matéria e, por fim, o que aconteceria, caso se optasse por ensinar os conteúdos 

recorrendo ao método dedutivo novamente. 
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4.1.4. Comentário escrito 

 

Os comentários escritos foram redigidos no dia 12 de junho em ambas 

disciplinas. Existe um corpus de treze comentários na área de Português e um corpus de 

onze comentários na disciplina de Espanhol, visto que, como era habitual, apenas era 

possível extrair dados com a autorização dos encarregados de educação.  

A principal finalidade desta ferramenta era aferir se os estudantes consideravam 

que estiveram mais atentos no decorrer da aprendizagem, assinalando os motivos que 

espoletaram essa situação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

4.2. Análise e interpretação dos resultados  

 

4.2.1. Resultados obtidos na intervenção pedagógica – Português  

 

4.2.1.1. Diário do professor 

 

 […] Os alunos não tiveram dificuldades em realizar a ficha de compreensão 

auditiva (escuta ativa), exceto nas alíneas relacionadas com os processos irregulares 

de formação de palavras. Apenas dois alunos tinham aprendido o conteúdo no ano 

anterior e, por isso, foi necessário que explicasse quais eram os processos.  

Considero que foi uma boa explicação, apesar de notar que os estudantes 

estavam um pouco “distantes”, talvez pelo facto de ter realizado uma explicação sem 

pedir a intervenção deles. Limitei-me a explicar e a escrever no quadro os processos, 

pedindo-lhes que copiassem para os cadernos diários. Como percebi que, enquanto 

explicava, os estudantes só queriam passar a informação para os cadernos, disse-lhes 

que só podiam copiar, depois de terminar a explicação. Deste modo, concentraram-se 

mais no que estava a dizer, apesar de a maior parte estar a olhar para o quadro, 

fixando-se num ponto e não em mim, no que lhes explicava […].   

 

24 de outubro de 2018 

 

 

 Através deste excerto, constata-se que os discentes não se mostraram atentos 

nem motivados durante a explicação do conteúdo gramatical. Apesar de terem um 

comportamento apropriado para a sala de aula (não causavam ruído ou conversavam 

com os companheiros), não estavam concentrados durante o ensino da gramática, 

adotando uma postura de distanciamento e abstração. Julga-se que esta atitude se deveu 

ao facto de se utilizar uma estratégia de tipo dedutivo, a qual não pressupõe a interação 

dos alunos na descoberta dos conteúdos disciplinares, caracterizando-se pela mera 

transmissão de informação.  

 

 

4.2.1.2. Grelha Nível de Atenção 

 

Após as aulas, em que foram lecionados os conteúdos gramaticais 

“Complemento do nome” e “Valor modal”, registou-se o seguinte: 
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Quadro 30 – Grelha de observação: “Complemento do nome” 

 

 

Quadro 31 – Grelha de observação: “Valor modal” 

 

A informação apresentada nas duas grelhas permite concluir que, no primeiro 

contacto com o método indutivo (fase um do plano de ação), os alunos, em geral, 

mostraram-se bastante atentos (com a exceção notória de dois elementos) na 

aprendizagem do “Complemento do nome”. Foi possível medir a concentração dos 
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estudantes por meio das intervenções que realizavam – procuraram responder às 

perguntas que lhes foram colocadas de forma constante – e das dúvidas que expuseram. 

Inclusive, alunos mais retraídos e com dificuldades na disciplina de Português 

participaram ativamente.  

Na aula dedicada à aprendizagem do “Valor modal”, o nível de atenção foi 

menor. Os estudantes iniciaram a atividade de descoberta bastante desatentos, mas, 

paulatinamente, melhoraram a sua atitude, o que se deveu, sobretudo, à solicitação dos 

membros menos atentos para participarem. 

Em suma, é possível afirmar que o método indutivo teve efeitos positivos, visto 

que os jovens estiveram mais concentrados, especialmente na primeira intervenção. 

Julga-se que esta situação poderá ser explicada, por um lado, pelo facto de o ensino da 

gramática, realizado através de uma estratégia indutiva, ser novidade para os 

aprendentes, o que, como já foi referido, capta a sua atenção. Por outro lado, explica-se 

a existência de um nível de atenção mais elevado, devido ao grau de dificuldade do 

“Complemento do nome”: como é um conteúdo complexo, a descoberta do 

funcionamento desta função sintática constituiu-se num desafio para os discentes. 

Contrariamente, o “Valor modal”, como a turma referiu, é bastante acessível, podendo 

não ser suficientemente interessante para os jovens. Além disso, o nível de motivação 

dos estudantes era baixo, pois a exploração do conteúdo gramatical em causa ocorreu no 

final da aula de sexta-feira (das 15:15h às 16:45h) e, como é sabido, os alunos tendem a 

estar mais irrequietos e fatigados neste horário. Apesar destas condicionantes, o grau de 

desatenção da turma diminuiu. 

 

4.2.1.3.Inquérito por questionário 

 

Examinando a questão três do inquérito realizado no primeiro ciclo de regências, 

é possível verificar que oito dos dezanove estudantes (42,10%4) afirmaram que 

gostaram de aprender o “Complemento do nome”, porque se envolveram na descoberta 

das regras gramaticais (Cf. Gráfico 1) e apenas três estudantes, o correspondente a 

15,78%, assinalaram que não apreciaram o momento da aprendizagem do referido 

conteúdo gramatical. 

 

 
4 Para a obtenção das percentagens, verificou-se a frequência com que os discentes assinalavam uma 

determinada resposta. 
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Gráfico 1 – Motivos que desencadearam o interesse pela atividade da gramática 

 

No que concerne à pergunta quatro, conclui-se que 47,36% dos inquiridos 

referem que foram mais participativos no primeiro ciclo de regências do que nas 

restantes aulas (Unidade didática da estagiária vs. Aulas da professora orientadora), 

apresentando várias justificações: 

• As aulas foram interessantes e cativaram a sua atenção (34%) 

• A professora solicitou constantemente a participação (22%) 

• Sentiam-se confiantes/ Sabiam a resposta correta (22%) 

• Outros (11%) 

• Sem justificação (11%) 

Referem ainda (questão cinco) que, o facto de intervirem mais ativamente, 

durante a lecionação dos conteúdos programáticos, permitiu que estivessem mais 

atentos e que o professor pudesse corrigir os seus erros e esclarecer dúvidas, o que 

culminou numa melhor apreensão dos conteúdos.  

Por outro lado, 26,32% dos alunos declararam que a sua participação foi menor, 

não apresentando qualquer justificação para esta situação (60%) ou afirmando que se 

sentiam mais seguros para interagir nas aulas da professora orientadora (40%). 

Por fim, 26,32% dos discentes referiram que a sua participação não sofreu 

alterações, já que não costumam participar ou intervieram de igual forma. 

 Analisando a questão seis do inquérito por questionário, dirigida apenas aos 

discentes que mencionaram que foram mais participativos, observa-se que a maioria dos 

jovens (Cf. Gráfico 2) assinalou que um papel ativo na construção do conhecimento 
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gramatical (observação, formulação de hipóteses, …), aumentou os seus níveis de 

atenção. Apenas dois dos inquiridos responderam negativamente à questão. 

 

Gráfico 2 – Relação entre “papel ativo” e “aumento dos níveis de atenção” 

 

Concluindo, é possível afirmar que no primeiro ciclo de regências (coincidente 

com a primeira fase da intervenção pedagógica), um significativo número de estudantes 

já sinalizou o facto de ter sido mais participativo (seja espontaneamente ou solicitado 

para tal) nas aulas dadas pela professora estagiária, demonstrando que uma maior 

intervenção no processo de aprendizagem fez com que estivessem mais concentrados e 

ativos na sala de aula. 

 

4.2.1.4. Entrevista oral 

 

Após a análise das entrevistas realizadas aos três alunos do décimo D, constata-

se que, para estes, a utilização de uma estratégia indutiva é benéfica para a 

aprendizagem da gramática. 

Ao longo da entrevista, foram realizadas várias questões, porém neste ponto, só 

se analisarão as mais relevantes para a análise dos efeitos gerados pelo projeto de 

investigação-ação implementado. Assim sendo, importa examinar as seguintes 

perguntas: 

 

a) Pensas que, ao teres de inferir as regras ou os usos de determinado conteúdo 

gramatical, aumentaste o teu nível de atenção? 
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b) Consideras que, o facto de, durante o ensino da gramática, ser solicitada a 

tua participação ou a dos teus colegas na construção de saberes gramaticais, 

alterou o nível de atenção da turma?   

 

c) Caso utilizasse, na aprendizagem do último conteúdo gramatical, uma 

estratégia de ensino dedutiva, isto é, se explicasse a matéria debitando-a e 

sem permitir a discussão em grande grupo, o nível de atenção seria o 

mesmo? 

 

Relativamente à questão a), os aprendentes asseveram que, indubitavelmente, as 

atividades de descoberta propostas foram decisivas para que a turma mantivesse bons 

níveis de atenção. De acordo com o aluno X, “as atividades feitas pela professora, 

fizeram com que nós estivéssemos mais atentos, porque ao fazer perguntas que nos 

obrigavam a pensar em certo assunto, a inferir as regras dos conteúdos, obrigava-nos a 

estar mais atentos”.  

Já os discentes Y e Z acrescentam que: 

 

“[…] quando era pedido para inferirmos alguma coisa, tínhamos de estar mais 

atentos, pois sabíamos que a professora esperava uma resposta e que não nos ia 

adiantar a matéria”.  

 

 “Sim, ao ter de inferir, estive mais atento. Isto porque não podia desligar, tinha 

de pensar nas perguntas da stora para ver o que podia ser, as regras da 

gramática”. 

 

No que concerne à questão b), importa mencionar que as respostas dos discentes 

são unânimes. Todos referem que uma participação mais ativa aumenta o nível de 

atenção na sala de aula, uma vez que ao serem convidados a interagir com os demais 

para refletir e extrair conclusões acerca de determinado conteúdo gramatical, a aula 

torna-se mais dinâmica e atrativa, o que culmina num estado de concentração mais 

elevado, como assinala o aluno X: 

 

“[…] acho que quando se interage com os alunos, [o professor] em vez de, 

simplesmente, estar a dizer e eles [os alunos] têm de captar. Eles respondem, 
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eles têm de estar atentos, a perceber o que estão a fazer, a tentar descobrir 

alguma coisa. Enquanto que se só estiveram a ouvir, podem desligar do 

momento”. 

 

O discente Y concorda com a opinião do colega, afirmando que: 

 

“Sim, você [professora estagiária] conseguiu sempre [através da participação] 

chamar a nossa atenção, manter a aula interessante, porque não estávamos 

distraídos como costumamos estar, estávamos a falar, a tentar criar uma hipótese 

para ver como funcionava a gramática”.  

 

Por sua vez, o estudante Z assinala que: 

 

“[…] foram aulas em que interagi bastante. Interagi, porque acho mais 

interessante. Estive mais atento e os meus colegas também do que se a stora 

estivesse só a falar, a explicar sem interagir, sem pedir a nossa participação, a 

nossa opinião sobre os exemplos”. 

 

Através destes testemunhos, percebe-se como os alunos valorizam que o docente 

possibilite a interação na sala de aula, considerando que o ensino de tipo dedutivo, 

contrariamente ao indutivo, diminui os níveis de atenção, como se verifica nas respostas 

da questão c) respondidas, igualmente, de forma concorde. 

 Os três entrevistados referem, sem margem para dúvidas, que se não fosse 

possível interagir durante a aprendizagem dos conteúdos gramaticais, perderiam o 

interesse na matéria, distraindo-se com estímulos habituais da sala de aula, o que 

poderia resultar numa aprendizagem ineficaz. Observem-se os depoimentos dos 

aprendentes X, Y e Z respetivamente: 

“Não. De uma forma expositiva teria sido pior. É uma maneira muito maçadora, 

que os alunos não gostam mesmo nada. Não estão a prestar atenção, perdem 

facilmente a atenção.” 

 

“[…] se não pudesse discutir, interagir era mau. Falava com o meu colega e 

distraia-me com qualquer coisa”. 
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“Não, teria mais dificuldades. Com uma maneira expositiva, ia perder a 

concentração, estar menos atento, perdendo a explicação e ia ser bem mais 

difícil de perceber a matéria”. 

 

De acordo com a opinião dos entrevistados, é exequível concluir que uma 

explicação de tipo dedutivo não atrai os alunos; pelo contrário, cria uma barreira na 

aprendizagem, porquanto os fatiga e, consequentemente faz com que deixem de se 

sentir motivados no seu processo de ensino-aprendizagem. Por sua vez, o ensino 

indutivo, ao permitir que os aprendentes possuam um papel ativo e construtor, cativa-os, 

contribuindo para a existência de níveis de atenção mais elevados. 

 

4.2.1.5. Comentário escrito 

 

Como foi mencionado anteriormente pelos três estudantes entrevistados, o 

método indutivo conduz à existência de níveis de atenção superiores. Contudo, importa 

analisar também os comentários redigidos por alguns membros do décimo D (os que 

tinham autorização para realizar o comentário), de modo a verificar-se se corroboram a 

teoria dos seus colegas.  

Analisando os treze comentários escritos, é possível determinar que a maioria 

dos discentes (84,62%) afirma que a turma esteve atenta durante a aprendizagem dos 

conteúdos gramaticais “Complemento do nome” e “Valor modal”. Leiam-se os 

seguintes textos5, redigidos pelo aluno A e pelo aluno B respetivamente: 

 

“Os conteúdos gramaticais que aprendi nas aulas lecionadas pela professora 

estagiária foram o complemento do nome e o valor modal, que foram abordados 

a partir de método mais dinâmico. Na minha opinião a turma esteve mais 

concentrada e atenta devido ao método dinâmico com que deu os conteúdos e 

também devido à professora estagiária ter solicitado frequentemente a nossa 

participação (…)”. 

 

“Eu, pessoalmente, acho que a professora abordou de uma forma mais dinâmica 

os temas gramaticais. Pediu a nossa participação para tentarmos descobrir os 

tipos do valor modal. Acho que isso é bom, porque fez com que a turma 

 
5 Os comentários foram transcritos sem se realizarem alterações.  
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estivesse concentrada e atenta. A gramática não foi ensinada de forma expositiva 

pois a professora estagiária pedia para participarmos através da observação dos 

exemplos e para pensarmos neles (…)”. 

 

Os comentários transcritos conduzem à conclusão de que o maior nível de 

atenção na sala de aula é devido à possibilidade de os discentes participarem durante a 

lecionação dos conteúdos gramaticais e à utilização de um método de ensino dinâmico. 

Contudo, são apontados, em menor escala, outros motivos (Cf. Gráfico 3), 

nomeadamente, o facto de as aulas serem diferentes do habitual ou divertidas e, por 

último, o recurso a slideshare. Nos textos é, comumente, apresentada mais do que uma 

justificação para o aumento da concentração, daí que surjam os seguintes resultados: 

 

 

Gráfico 3 – Motivos para níveis de atenção mais elevados 

 

Através da análise dos resultados patenteados no Gráfico 3, constata-se que, 

durante o ensino da gramática, o nível de atenção é mais elevado, sobretudo, por causa 

da utilização de uma estratégia indutiva (46%), denominada pelos jovens como “método 

dinâmico”. No entanto, uma análise aprofundada, permite verificar que existe uma 

relação entre as razões apresentadas pelos discentes (o que pode justificar a enumeração 

de vários motivos no mesmo comentário). O método indutivo é dinâmico, porque requer 

que os jovens possuam uma atitude ativa e reflexiva na descoberta dos conteúdos 

gramaticais e, que participem, de modo a expor as suas ideias. Esta situação faz com 

que os alunos se deparem com aulas incomuns, daí que as apelidem de “diferentes e 

divertidas”.  

Relativamente aos dois estudantes (15,38%) que sustentam que o nível de 

atenção não sofreu alterações, importa referir que os mesmos assinalaram que o 
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dinamismo da estratégia de ensino utilizada não foi suficiente para aumentar a 

concentração durante a lecionação dos conteúdos gramaticais. 

Concluindo, é possível afirmar que, tanto nas entrevistas como nos comentários, 

as respostas dos discentes são, na sua maioria, coincidentes, revelando que o uso do 

método indutivo, que pressupõe que o aluno desempenhe um papel ativo no seu 

processo de aprendizagem, gera níveis de atenção mais elevados.  

 

4.2.2. Resultados obtidos na intervenção pedagógica – Espanhol  

 

4.2.2.1. Grelha Nível de Atenção/ Parrilla de observación: nivel de atención 

 

Na disciplina de Espanhol, a grelha de observação foi utilizada em três 

momentos distintos: duas vezes para registar a reação dos discentes com um ensino 

indutivo (fases um e dois do plano de ação) e uma vez com o ensino dedutivo (fase 

quatro do plano de ação). Registou-se a seguinte informação: 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 32 – 

Grelha de 

observação: 

“Pretérito 

perfecto” 
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Quadro 33 – Grelha de observação: “Acentuación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 34 – Grelha de observação: “Demostrativos” 

 

De acordo com a informação registada, observa-se que, durante a lecionação do 

“Pretérito perfecto” e da “Acentuación”, os aprendentes estiveram atentos, o que se 

comprova por meio da participação e da taxa de sucesso na resolução dos exercícios. 

Em termos gerais, a turma mostrou-se interessada em participar e, inclusive, tentou 

expressar as suas intuições na Língua Estrangeira. No entanto, é necessário referir que a 
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utilização do método indutivo foi mais eficaz no ensino do segundo conteúdo 

gramatical – “Acentuación” – o que é explicado pela timidez inicial do grupo na 

primeira fase do plano de intervenção.  

Na aprendizagem do “Pretérito perfecto”, foi necessário colocar questões a 

alunos em concreto, porquanto estavam bastante receosos para interagir; quando o 

fizeram, usaram um tom de voz quase inaudível. Contudo, afirma-se que o nível de 

concentração nas atividades foi alto, visto que quando foram solicitados para observar 

exemplos e extrair conclusões destes ou questionados sobre determinado aspeto já 

abordado, responderam acertadamente a maioria das vezes. 

 Na aula em que foi lecionado o conteúdo “Acentuación”, verificou-se que os 

jovens já se encontravam mais descontraídos. A aprendizagem ocorreu de forma 

dinâmica, sendo que os alunos se mostraram interessados e, frequentemente, expunham 

as suas ideias. Era notório que a abordagem indutiva os cativava, daí que estivessem 

extremamente ativos no processo de descoberta das regras gramaticais.  

 Relativamente ao ensino dos “Demostrativos”, salienta-se que, embora o 

comportamento dos alunos fosse aceitável, era percetível que o nível de atenção era 

menor. Alguns alunos adotaram uma postura indicadora de que estavam aborrecidos 

durante a explicação gramatical. Além disso, a desatenção comprovou-se na resolução 

das atividades: apesar de ser um conteúdo gramatical bastante acessível, a turma errou 

em algumas alíneas dos exercícios da ficha de trabalho, porque não escutou o que lhes 

fora explicado.  

Em jeito de conclusão, por meio das observações registadas, foi possível 

compreender que os discentes adotam uma posição mais ativa e mostram-se mais 

interessados e empenhados quando a gramática é lecionada através de uma abordagem 

indutiva.  

 

4.2.2.2. Inquérito por questionário 

 

No que tange aos dados obtidos no questionário, aplicado na semana a seguir à 

implementação da abordagem indutiva no “Pretérito imperfecto” e da abordagem 

dedutiva nos “Demostrativos” (fases três e quatro do plano de ação), verifica-se que, na 

questão quatro, doze dos dezassete inquiridos referiram que o conteúdo gramatical que 

lhes suscitou mais interesse foi o “Pretérito imperfecto”, sobretudo por ser uma área da 
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gramática útil para a aprendizagem da língua meta e, por ter sido lecionado de forma 

mais atrativa, como se comprova, observando o seguinte gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Razões justificativas da preferência pelo “Pretérito imperfecto” 

 

Por sua vez, a análise das alíneas a), d) e e) da questão cinco – relacionada com a 

aprendizagem da gramática de forma indutiva – permitiu aferir que, na escala de 

“Concordo totalmente”, na alínea a), 52,94% dos estudantes assinalaram que tiveram 

uma participação ativa. Relativamente à questão d), 70,58% afirmaram que a lecionação 

do “Pretérito imperfecto” foi extremamente atrativa e, por fim, na alínea e), 47,05% dos 

discentes asseveraram que se sentiram mais motivados para aprender com a estratégia 

de ensino utilizada pela docente. 

 

 

Gráfico 5 – Resultados da questão 5 
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Após a verificação de todos os resultados (Cf. Gráfico 5), é possível afirmar que 

estes são positivos, dado que comprovam como o uso do método indutivo faz com que 

os discentes considerem a aprendizagem mais apelativa e que se envolvam ativamente 

no seu processo de aprendizagem, o que culmina num grau de motivação mais elevado 

durante o ensino dos conteúdos gramaticais.  

No que concerne à sétima pergunta do questionário, a qual se prende com o 

ensino dos “Demostrativos” de maneira dedutiva, importa mencionar que na alínea a), 

70,58% dos inquiridos sustentam que não estiveram motivados durante a aprendizagem 

do conteúdo gramatical em causa. Já na alínea b), 82,35% dos aprendentes referem que 

desempenharam um papel passivo durante a lecionação dos “Demostrativos”, podendo 

esta situação apresentar-se como a justificação da falta de motivação dos jovens. 

 

 

Gráfico 6 – Resultados da questão 7 

 

Relativamente à questão oito, onze dos dezassete inquiridos declararam que o 

seu nível de atenção variou, pois estiveram mais concentrados na aprendizagem do 

“Pretérito imperfecto”, assinalando três causas para esta realidade: método de ensinar 

gramática mais atrativo, recurso a ferramentas digitais (PowerPoint) e possibilidade de 

participação (Cf. Gráfico 7). 
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Gráfico 7 – Motivos para um maior nível de atenção na aprendizagem do 

 “Pretérito imperfecto” 

 

Por último, a análise da nona questão revelou que a maioria dos estudantes 

(especificamente doze) preferiu aprender os conteúdos gramaticais através de uma 

atividade de descoberta, sendo que apenas cinco gostariam que se utilizasse o método 

dedutivo.  

Concluindo, a exploração das respostas do inquérito por questionário permitiu 

verificar que um significativo número de aprendentes afirma que na aprendizagem do 

“Pretérito imperfecto” esteve mais atento e, que este foi o conteúdo que lhe suscitou 

mais interesse (comparativamente com os “Demostrativos”), o que se deve ao método 

indutivo (denominado “forma atrativa de ensinar” e “método atrativo” pelos jovens) e, 

consequentemente ao papel ativo que os mesmos desempenharam. Esta situação fez 

com que se sentissem mais motivados, o que, como já se referiu, é deveras importante 

para aumentar o nível de atenção durante a lecionação da gramática.  

 

4.2.2.3. Entrevista oral 

 

 Os entrevistados do décimo L defendem que a gramática é uma área da língua 

difícil e que exige estudo, reconhecendo que a utilização de uma estratégia indutiva no 

ensino dos conteúdos gramaticais favorece a aprendizagem, visto que torna o momento 

de aprender mais agradável e, como consequência, aumenta a atenção na sala de aula.  

 Durante a entrevista foram realizadas várias questões, porém, tal como na 

disciplina de Português, apenas se analisarão as respostas dos alunos tocantes às 

seguintes perguntas: 
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a) Pensas que, ao teres de inferir as regras ou os usos de determinado conteúdo 

gramatical, aumentaste o teu nível de atenção? 

 

b) Consideras que o facto de, durante o ensino da gramática, ser solicitada a tua 

participação ou a dos teus colegas na construção de saberes gramaticais, 

alterou o nível de atenção da turma?   

 

c) Caso utilizasse, novamente, uma estratégia de ensino dedutiva, isto é, se 

explicasse a matéria debitando-a e sem permitir a discussão em grande 

grupo, o nível de atenção seria o mesmo? 

 

 

No que tange à primeira questão, os estudantes responderam de igual modo. Os 

três assinalaram que, como tiveram de se envolver no seu processo de aprendizagem, 

estiveram mais concentrados durante a lecionação dos conteúdos. Assim, o aluno Z 

refere que “aumentou a atenção, porque ti[nha] de ser mais participativo (…). A 

professora dizia para lermos um texto, por exemplo, e, a partir disso, trabalhávamos a 

gramática, pedindo que víssemos as regras. Não nos dizia como era”. 

Por sua vez, os aprendentes X e Y concordam com o que o colega proferiu, 

como comprovam os seguintes testemunhos: 

 

“Ai, sim. Acho que toda a turma ficou mais atenta. Você não nos dizia logo, 

perguntava a um aluno, a outro para inferir e isso fazia com que estivéssemos 

mais atentos”. 

 

“Sim, se trabalho, consigo concentrar-me mais. Se simplesmente ouço o 

professor a explicar, não estou com tanta atenção. Mas se me pedem para fazer 

algo, já é diferente”. 

 

Relativamente à questão b), os discentes respondem de forma harmoniosa, 

afirmando, claramente, que a atenção ou desatenção patenteada na sala de aula está 

relacionada com a sua participação. Deste modo, asseguram que uma atitude ativa, que 

engloba não só a participação, mas também a capacidade de refletir acerca dos 



104 

 

“desafios” colocados é o caminho mais acertado para aumentar os níveis de 

concentração. Observem-se os depoimentos dos jovens: 

 

“Aumentou. Quando há participação, estamos mais cativados. É mais 

interessante falar sobre a matéria, pensar e responder às perguntas da professora 

que só ouvir”. (Aluno X) 

 

“Sim, o aluno consegue estar mais atento se participa … sinto-me mais 

motivado, vejo que não é uma aula em que só vamos ouvir e escrever, mas que 

podemos interagir para falar da gramática também, o que é mais interessante”. 

(Aluno Y) 

 

“Sim, sim. Por exemplo, estávamos mais atentos, porque como vai ser solicitada 

a nossa participação, vamos estar mais atentos … para não haver também 

aquelas situações em que não sabemos o que dizer”.  (Aluno Z) 

 

 Quanto à última questão, os aprendentes atestam que a utilização de uma 

estratégia dedutiva é nefasta, pois não se sentem motivados, o que os leva a perder a 

concentração durante a explicação gramatical. Leiam-se os comentários elaborados 

pelos entrevistados X, Y e Z respetivamente:  

 

“Na minha opinião, eu percebo melhor [a matéria] a participar, porque sou eu 

que estou a responder, a dizer o que penso, então, encaixa melhor do que estar só 

a ouvir. Se usa essa estratégia, desligo da aula. Posso estar a olhar, mas não 

estou a perceber, não estou ali”.  

 

“Não, acho que não. Se a professora fala e não nos deixa participar, desligamos. 

Falo por mim, posso estar atento nos primeiros cinco minutos, mas depois perco 

a atenção”. 

 

“Tenho a certeza que estávamos menos concentrados, porque como não nos 

pergunta nada, como não nos pede para ler ou ver como poderá ser isto ou 

aquilo, acabamos por nos distrair com qualquer coisa”. 
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Em suma, à semelhança dos entrevistados de Português, estes sustentam que 

uma aprendizagem indutiva conduz mais facilmente a um maior nível de atenção, até 

porque estimula a curiosidade e faz com que estejam numa espécie de “estado de 

alerta”, pois podem ser solicitados para partilhar as reflexões com os colegas da turma.  

 

4.2.2.4. Comentário escrito 

 

Após a análise dos comentários elaborados pelos elementos do décimo L, 

constata-se que oito em onze discentes afirmam que estiveram mais atentos (e 

motivados) durante a lecionação dos conteúdos gramaticais “Pretérito perfecto”, 

“Acentuación” e “Pretérito imperfecto” por diversos motivos. A larga maioria (Cf. 

Gráfico 8) assinala que o facto de terem sido apresentados de modo dinâmico contribuiu 

para que se concentrassem durante mais tempo na tarefa proposta. Outro dos fatores 

indicados foi a frequência com que participaram durante a aprendizagem da gramática. 

Por fim, destacaram que a possibilidade de exteriorizar as suas opiniões (relacionam 

com o pedido de inferência das regras gramaticais) bem como a realização de atividades 

lúdicas favoreceram o aumento da atenção na sala de aula.  

 

 

Gráfico 8 – Motivos que desencadearam a atenção na aprendizagem da gramática 

 

Ressalva-se que os estudantes, por vezes, justificam-se com diversos 

argumentos, como se comprova nos seguintes comentários6: 

 

 
6 Os comentários foram transcritos sem se realizarem alterações. 
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“Na minha opinião, os conteúdos gramaticais lecionados foram apresentados de 

uma forma mais dinâmica e fez com que estivéssemos mais concentrados na 

aula. Durante estas aulas, pediu várias vezes a nossa participação e permitiu que 

através da observação de exemplos pudéssemos inferir as regras gramaticais, que 

pensássemos neles e disséssemos o que achávamos. Tudo isto fez com que a 

turma estivesse mais concentrada e que me sentisse mais motivado (…)”.  

 

“A meu ver a professora conseguiu ensinar a matéria de uma forma interativa 

com toda a turma onde possibilitou mais concentração por parte da turma toda e 

claro mais atenta nos conteúdos abordados, solicitando sempre aos meus colegas 

para participar na aula (…)”.  

 

Os estudantes que não concordam que existiu um maior grau de atenção, 

sustentam que o facto de não terem interesse pelo domínio da gramática constituiu-se 

num entrave, e que se sentem mais confortáveis com aulas expositivas, daí que o 

dinamismo da metodologia adotada se transformasse numa distração.  

Em jeito de conclusão, segundo o testemunho dos aprendentes nas ferramentas 

utilizadas em várias fases do plano de intervenção, é exequível afirmar que o emprego 

de uma estratégia indutiva, culminou numa maior concentração na aprendizagem da 

gramática.  
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Considerações finais 

 

O presente projeto de investigação-ação teve como ponto de partida a aplicação 

de uma abordagem indutiva no ensino da gramática, com o intuito de se aumentar os 

níveis de atenção durante a lecionação dos conteúdos.  

Através da análise dos dados, constata-se, indubitavelmente, que os resultados 

obtidos foram positivos: através do método indutivo, a maioria dos discentes 

desempenhou um papel ativo no processo de aprendizagem dos conteúdos gramaticais, 

o que contribuiu para que se sentissem motivados e, consequentemente, para melhores 

níveis de atenção na sala de aula. Todavia, sustenta-se que, de forma a obter resultados 

ainda mais fiáveis, teria sido importante que todos os elementos das duas turmas 

selecionadas para a intervenção – cinquenta e cinco alunos – interviessem na recolha de 

dados, em particular que completassem os inquéritos por questionário e redigissem os 

comentários escritos. Se assim fosse, o universo de respostas seria maior, o que poderia 

alterar positiva ou negativamente as conclusões extraídas, até porque é preciso ter em 

consideração que o grupo7 participante na recolha de dados era composto, geralmente, 

por alunos empenhados e interessados no seu percurso escolar.  

Além disso, sustenta-se que seria desejável lecionar aulas suplementares no 

âmbito do projeto de investigação-ação. Embora se dispusesse de dez aulas, apenas se 

utilizou uma percentagem mínima para desenvolver o referido projeto, sendo 

fundamentais mais lições, sobretudo na área do Português, visto que apenas foram 

ministrados dois conteúdos gramaticais de forma indutiva (enquanto que em Espanhol o 

número foi superior) e um conteúdo de forma dedutiva ainda no ciclo zero, o que faz 

com que não seja possível incluir, verdadeiramente, este último no plano de ação.  

Ainda assim, considera-se que se realizou, de maneira clara e concebível, o 

plano de intervenção traçado, o qual ajudou a solucionar um dos problemas patenteados 

por ambas as turmas: a desatenção durante as explicações gramaticais. Por este motivo, 

crê-se que a aplicação de uma estratégia indutiva no ensino da gramática, apesar de ter 

sido um desafio para a professora estagiária, revelou ser uma mais-valia por diversos 

motivos.  

 
7 Salvaguarda-se que a extração da informação ocorreu sempre anonimamente, porém como era 

necessário que os encarregados de educação autorizassem a participação dos seus educandos, conhecem-

se os elementos partícipes. 



108 

 

Por um lado, transformou a exploração da gramática, vulgarmente apelidada de 

fastidiosa, num momento de aprendizagem mais atrativo para os discentes, uma vez que 

não desempenharam o papel de meros ouvintes, mas sim envolveram-se ativamente na 

construção do saber gramatical.  

Por outro lado, favoreceu o desenvolvimento de faculdades de raciocínio e de 

competências de comunicação, segundo um dos entrevistados do décimo D, permitiu, 

em parte, “melhorar a nossa maneira de expressar”.   

Ademais, como foi referido neste relatório, uma das vantagens associadas ao 

método indutivo é a retenção mais eficaz dos conteúdos disciplinares, o que tem efeitos 

nos resultados académicos. Relativamente a este ponto, importa mencionar que, após a 

observação das fichas de trabalho finais, realizadas nas disciplinas de Português e 

Espanhol, verifica-se que existe, em média, um maior número de respostas corretas nos 

conteúdos gramaticais lecionados através do método indutivo (Cf. Gráficos 9 e 10), 

apesar de não haver uma diferença significativa relativamente aos temas da gramática 

dados de modo dedutivo. Esta situação mostra como, para a obtenção de excelentes 

resultados, não basta o trabalho realizado em sala de aula, sendo necessário um estudo 

individual e sistemático por parte dos alunos.  

 

 

Gráfico 9 – Resultados da ficha de trabalho final na disciplina de Português 
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Gráfico 10 – Resultados da ficha de trabalho final na disciplina de Espanhol 

 

Concluindo, defende-se que a utilização de uma estratégia indutiva na 

exploração da gramática afigura-se como uma vantagem no processo de ensino-

aprendizagem dos discentes, em particular, no que respeita à captação da atenção. Em 

contexto sala de aula, a perda de concentração é devida aos interesses dos alunos, aos 

materiais utilizados, ao tom de voz do professor, mas também é fruto da forma como os 

conteúdos são ministrados. Por este motivo, acredita-se que a aposta numa 

aprendizagem de tipo indutivo, pela sua natureza dinâmica e interativa e pelo papel 

ativo que concede ao aluno, deve ser realizada, de modo a possibilitar, em conjunto com 

outras ferramentas, a diminuição de um dos problemas com que os docentes se deparam 

diariamente nas suas aulas.  

E, como o sucesso dos alunos deve ser a principal motivação do professor, 

espera-se que, futuramente, se consiga aplicar (inclusive noutros domínios da Língua 

Materna e da Língua Estrangeira) e aperfeiçoar a utilização do método indutivo, 

alternando, por exemplo, entre uma abordagem oral e uma abordagem escrita, a reflexão 

acerca do funcionamento da língua, porquanto, como é sabido, os discentes não 

apresentam as mesmas características, daí que seja preciso adaptar-se às suas 

necessidades e aos seus interesses, embora se saiba, de antemão, que nenhum modelo 

educativo será totalmente eficaz. 
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