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Resumo 

 

Parafraseando Rymes (2016) que refere que, quando os professores analisam a 

linguagem na sua própria sala de aula, o desempenho académico melhora e, remetendo 

esta premissa para uma aula de línguas, poder-se-á então assumir que a oralidade em 

língua estrangeira (L2) através da interação entre professor e aluno poderá ser 

promovida de forma mais eficaz, se houver o cuidado por parte do docente de refletir 

explicita e continuamente sobre essa mesma linguagem. Relembrando que a linguagem 

de sala de aula é uma linguagem específica, esse discurso entre professor e aluno 

engloba não só instruções, explicações e argumentos entre outros, como também 

perguntas do professor e respetivas respostas dos alunos (e vice-versa). Este projeto de 

investigação-ação visa destacar a importância das perguntas solicitadas pelo professor 

na língua-alvo (como parte integrante do classroom discourse) para promover a 

oralidade dos aprendentes em L2. Para atingir esse objetivo, implementaram-se dois 

ciclos de intervenção a duas turmas, uma de Inglês e outra de Alemão, ambas do 11.º 

ano, na Escola Secundária de Ermesinde. A partir dos questionários realizados, foram 

recolhidos dados que sugeriram a utilização de materiais especificamente elaborados 

para as necessidades e interesses de cada turma com o intuito de estimular a interação 

oral entre professor e aluno na língua-alvo. Recorrendo a esses materiais, a finalidade 

foi a obtenção de respostas mais corretas e, se possível, mais elaboradas e/ou mais 

complexas por parte dos alunos, de modo a melhorarem a sua competência oral em sala 

de aula. A análise dos resultados obtidos revelou uma maior motivação por parte dos 

alunos na sua interação com o professor em L2. 

 

Palavras-chave: competência oral em língua estrangeira, linguagem de sala de aula, 

perguntas do professor, respostas dos alunos, motivação. 
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Abstract 

 

To paraphrase Rymes (2016), when teachers analyze their discourse in their own 

classroom, their academic performance improves. When relating this premise to an L2 

classroom, we might assume that the speaking in the L2, during interactions between 

teacher and students, may be fostered more effectively, if the teacher reflects in an 

explicit and continuous way on that particular language. Recalling that the discourse of 

a classroom is a specific language, that discourse comprises not only instructions, 

explanations and arguments among others, but also the teacher’s questions and the 

corresponding learners’ answers (and vice versa). Through this action research project, 

the intention is to point out the importance of the requested teacher’s questions in the 

target language (as a key part of classroom discourse) in order to promote the learners’ 

speaking skills in a second language. To reach that goal, two cycles of intervention were 

implemented in two classes, an English class and a German one, both eleventh graders, 

at the Secondary School of Ermesinde. From the performed questionnaires, data were 

collected, which suggested the usage of material, specifically elaborate according to the 

needs and interests of each class in order to foster the oral interaction in the target 

language between the teacher and the learner. Resorting to that material, the purpose 

was to obtain from learners more correct answers and, consequently, more elaborate and 

complex ones, so that they could improve their oral competence in the classroom. The 

findings of this analysis revealed a greater motivation by students in their interaction 

with the teacher in the second language. 

  

Keywords: L2 oral competence, classroom discourse, teacher questions, student 

answers, motivation. 
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Introdução 

Seeing learners as language users implies extensive use of the target language in the 

classroom – learning to use the language rather than just learning about the language (as a 

subject). (CEFR, 2018, p. 27) 

 

Parte-se do princípio de que, quando um professor ensina uma língua estrangeira, 

fá-lo a acreditar que os seus alunos (uns mais, outros menos, e cada um ao seu ritmo) a 

praticarão dentro da sala de aula, para depois usufruírem do idioma aprendido fora dela, 

conscientes de que essa aprendizagem lhes poderá abrir horizontes como utilizadores 

dessa língua (language users), sejam os motivos que os conduziram a essa 

aprendizagem de natureza extrínseca ou intrínseca (Gardner e Lambert, 1972, como 

citado em Berndt, 2002, p. 13). 

Mas, para que tal aconteça, torna-se vital que o professor trabalhe a oralidade dos 

seus alunos na língua-alvo, se possível não de forma mecanizada e sistematizada para 

não se cair na tentação e na ideia de que se está a aprender apenas acerca da língua, mas, 

pelo contrário, invista na interação que se poderá gerar na sala de aula tirando partido da 

sua linguagem específica (classroom discourse). A interação na sala de aula tem um 

efeito positivo na produção da linguagem (Wang & Castro, 2010, pp. 175-186) e estas 

duas componentes desempenham um papel fulcral na aprendizagem de uma segunda 

língua. Ellis (1994) já defendia a ideia de que a produção da linguagem tem o potencial 

para estimular a aprendizagem de uma língua estrangeira. 

E é com base nestes fundamentos e demais literatura referenciada neste relatório 

que tentarei justificar que a oralidade em L2 poderá ser promovida pela interação oral 

entre professor e aluno recorrendo à linguagem de sala de aula, através das perguntas 

solicitadas e orientadas do professor e das respostas dos alunos suportadas por meios de 

expressão que se lhes adequem. O uso de materiais meticulosamente selecionados e 

adaptados às necessidades e interesses dos alunos em causa desempenharão também um 

papel relevante na concretização do referido objetivo. 

Após este breve prefácio, procedo, de seguida, a uma síntese da estrutura que dá 

corpo a este relatório.  
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O capítulo I diz respeito à descrição do contexto escolar, que, por sua vez, integra 

a caracterização das 4 turmas com as quais tive a oportunidade de trabalhar. 

Aproveitaria o momento para salientar que, ao longo do ano letivo de 2018/2019, a 

Escola Secundária de Ermesinde proporcionou-me momentos de grande alegria e de 

realização profissional, não só pelo saber-estar dos alunos em geral, mas também pelo 

profissionalismo demonstrado, quer pelas docentes orientadoras, pelas quais fui 

orientada ao longo do meu estágio pedagógico, quer pelos professores supervisores da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. À parte esta constatação, acrescento que 

se encontra ainda inserido neste primeiro capítulo o processo de observação relativo ao 

Ciclo 0. Esta etapa foi importantíssima, pois foi fornecida informação que permitiu 

selecionar as 2 turmas com as quais eu viria a trabalhar intensamente no decurso do meu 

projeto de investigação-ação. Além disso, indicadores foram também disponibilizados 

para a formulação de questões, às quais tentei posteriormente dar uma resposta 

plausível. 

O capítulo II é relativo à fundamentação teórica. São abordados conceitos-chave 

suportados por documentos orientadores em torno da problemática de como capacitar e 

motivar os alunos para responderem às perguntas do professor na língua-alvo tendo-se 

como meta a atingir a promoção da oralidade em L2 através da interação entre professor 

e aluno, apoiada na linguagem de sala de aula. Daí esta linguagem muito característica, 

da qual as perguntas de sala de aula assumem grande relevância, serem fundamentadas 

com literatura específica neste capítulo. Mas, sendo a interação oral na língua-alvo entre 

professor e aluno o foco deste projeto de investigação-ação, considero ser pertinente 

fazer referência ao padrão de interação I-R-F (Iniciação-Resposta-Feedback) onde se 

tenta explicar que este modelo de interagir poderá não parecer redutor e limitativo, se o 

professor encarar o F da sequência como sendo de follow-up, isto é, de 

acompanhamento ou monitorização, e não necessariamente de avaliação. Faz-se ainda 

menção ao papel desempenhado pela motivação como uma variável que pode funcionar 

como um claro estímulo para que os alunos respondam às perguntas do professor com 

mais espontaneidade, mais interesse e com maior frequência. 
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O capítulo III versa sobre o desenho do estudo pensado para ser implementado 

nos dois capítulos subsequentes (IV e V) respeitantes aos Ciclos 1 e 2 de intervenção do 

projeto de investigação-ação. Neste capítulo, apresenta-se o plano de ação e dá-se a 

conhecer a metodologia utilizada. 

Nos capítulos IV e V, são descritas as ações implementadas nos Ciclos 1 e 2 no 

âmbito das disciplinas de Inglês e Alemão, assim como a apresentação, análise, 

interpretação e conclusão dos resultados relacionados com essas mesmas atividades.  

Segue-se, por fim, a conclusão onde é feito um resumo do que foi realizado ao 

longo deste projeto de investigação-ação e as ilações tiradas a partir do mesmo. 

Finalmente, são discriminadas as limitações com as quais me deparei à medida 

que o estágio pedagógico ia decorrendo, assim como as perceções com que fiquei após 

ter terminado a Iniciação à Prática Profissional. De referir que se encontram em anexo 

documentos que atestam muita da informação constante neste relatório servindo de 

evidência.  
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Capítulo I – Justificação da ação 

Com vista a um enquadramento do meu projeto de investigação-ação, será 

descrito inicialmente, neste capítulo, o contexto escolar com o qual me deparei durante 

a Iniciação à Prática Profissional, estágio este que me habilitará, posteriormente, a 

exercer funções docentes ao 3.º Ciclo e Ensino Secundário na área das línguas 

estrangeiras de Inglês e Alemão.  

De seguida, proceder-se-á à caracterização da Escola, assim como das turmas que 

integraram o estágio, fazendo referência ao perfil dos seus alunos com base nos dados 

recolhidos ao longo das aulas observadas e na experiência obtida durante as regências. 

Por fim, será descrito o processo da identificação do problema com base na 

análise da informação resultante da observação direta realizada. Consequentemente, 

será apresentada a formulação da questão de investigação. 

 

1.1. Descrição do contexto escolar 

A Escola Secundária de Ermesinde, onde tive a oportunidade de estagiar, pertence 

ao Agrupamento de Escolas de Ermesinde, do qual fazem parte mais quatro instituições 

de ensino, nomeadamente a EB 1/JI da Bela, EB 1/JI de Sampaio, EB 1/JI da Gandra e 

EB 2/3 D. António Gomes. A Escola Secundária de Ermesinde encontra-se sediada no 

município de Valongo e distrito do Porto. 

Ao longo do ano letivo de 2018/2019, a escola foi submetida a um profundo 

restauro tendo, por isso, algumas aulas sido lecionadas em monoblocos enquanto 

decorriam as obras. 

O Agrupamento de Escolas de Ermesinde disponibilizou uma abrangente oferta 

educativa, como se poderá constatar através do Regulamento Interno da escola para 

2017-2021
1
 (p. 8), englobando a Educação Pré-escolar, o 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e o Ensino 

Secundário, neste último, com a lecionação dos Cursos Científico-Humanísticos no 

ensino regular, nomeadamente “Ciências e Tecnologias”, “Ciências Socioeconómicas”, 

                                                             
1
  

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores/114-ri-2017-2021-vfinal/file 

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores/114-ri-2017-2021-vfinal/file
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“Línguas e Humanidades” e “Artes Visuais”. Ainda no Ensino Secundário, mas pela 

vertente profissional, foram lecionados na escola os seguintes Cursos Profissionais: 

“Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos”, “Técnico de Design Gráfico” e 

“Técnico de Mecatrónica”. Funcionou, igualmente, o segundo ano do Curso de 

Educação e Formação (CEF) Tipo 2 de “Pintura e Decoração Cerâmica” para os jovens 

que tivessem em vista completar o nono ano, não pela via regular, mas sim obtendo 

aprovação por módulos. Durante o ano letivo em questão, não se lecionaram Cursos de 

Educação e Formação de Adultos (CEFA) de dupla certificação nível secundário na 

Escola Secundária de Ermesinde decorrendo a única formação para adultos no Centro 

Qualifica de Valongo à noite em parceria com a Associação para o Desenvolvimento 

Integrado da Cidade de Ermesinde (ADICE). No âmbito desta oferta educativa, houve 

ainda espaço para ser lecionado “Português para Todos” (PPT) aos imigrantes 

interessados.  

A população escolar da Escola Secundária de Ermesinde era composta por cerca 

de 1500 alunos, de acordo com informação atualizada fornecida pela respetiva 

instituição de ensino. 

Quanto a projetos, a escola revelou um grande dinamismo pela quantidade e 

variedade de projetos que apresentou e que foram implementados ao longo do ano letivo 

de 2018/2019, os quais passo a referir: Agenda XXI, nas áreas da inclusão social, 

sustentabilidade urbana e rural, preservação dos recursos naturais e minerais e 

planeamento rumo ao desenvolvimento sustentável; Direitos Humanos/Amnistia 

Internacional; Arte T; Promoção e Educação para a Saúde; Jornal Online do 

Agrupamento de Escolas de Ermesinde; Assembleia Municipal Jovem; Valorização 

Estética dos Espaços Escolares; Projeto de Robótica; Clube de Física no âmbito da 

disciplina de Físico-Química; SELF no âmbito da Língua Francesa; Educação 

Rodoviária; Loja Social; Clube de Segurança e ainda o Clube de Teatro.  

No que diz respeito ao Desporto Escolar, os alunos puderam usufruir das 

modalidades de andebol, voleibol, basquetebol, xadrez e orientação. Evidenciou-se aqui 

o espírito dinâmico e empreendedor do Agrupamento em relação à área desportiva, 

também patente no artigo 2.4. do Regulamento Interno da Escola para 2017-2021 (p. 8).  
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Foram disponibilizadas Atividades de Enriquecimento Curricular aos alunos do 

1.º Ciclo e uma componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar. 

Faço, ainda, referência ao Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), onde 

se procuraram soluções, com a participação dos respetivos encarregados de educação, 

para problemas principalmente de ordem disciplinar. Os alunos puderam usufruir, de 

igual modo, do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), assim como do Gabinete de 

Educação Especial, sendo este último serviço destinado àqueles alunos que, atendendo 

a uma eventual deficiência motora ou cognitiva, necessitassem de um apoio mais 

individualizado, específico e direcionado durante a sua aprendizagem sendo, por isso, 

acompanhados por um professor especializado. Este atendimento era canalizado para 

estes alunos com necessidades educativas especiais, assim como para os seus 

encarregados de educação e respetivos diretores de turma. 

Em suma, com estes dados, procurei fazer uma descrição fiel e real da escola, 

onde exerci funções docentes como professora estagiária.   

 

1.2. Caracterização das turmas 

No início do ano letivo, apresentei-me na escola à Prof.ª Júlia Miranda e à Prof.ª 

Emília Gonçalves que foram as minhas orientadoras de estágio para as disciplinas de 

Alemão e Inglês respetivamente. Ambas colocaram-me, de imediato, ao corrente de 

todos os procedimentos a tomar no decurso do ano escolar como professora estagiária. 

Posteriormente, os professores supervisores da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, nomeadamente a Prof.ª Simone Tomé e o Prof. Nicolas Hurst, reuniram-se na 

escola, de forma intercalar, para discutirem aspetos importantes relacionados com as 

datas das regências e com os respetivos programas curriculares, tendo os mesmos 

referido que esses programas já deveriam incluir as Aprendizagens Essenciais (AE) em 

articulação com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, publicadas 

em julho de 2018, cuja implementação entrou, depois, em vigor em setembro desse 

mesmo ano escolar, ou seja, no início do ano letivo de 2018/2019. Comuns a todas as 
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disciplinas, as Áreas de Competências do Perfil dos Alunos (ACPA)
2
 especificadas no 

documento Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (pp. 19-27) são as 

seguintes: linguagens e textos; informação e comunicação; raciocínio e resolução de 

problemas; pensamento crítico e pensamento criativo; relacionamento interpessoal; 

desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; sensibilidade 

estética e artística; saber científico, técnico e tecnológico e consciência e domínio do 

corpo.  

Procedi, por fim, a uma análise cuidada dos documentos relativos às 

Aprendizagens Essenciais para o Primeiro Ciclo (DGE, 2018) e para o Ensino 

Secundário (DGE, 2018) no que respeita às disciplinas de Inglês e Alemão. Para ambas 

e aquando da elaboração das planificações, procurei ter sempre em mente as 

competências-chave acima referidas esforçando-me por implementá-las durante as 

regências. 

 

1.2.1. Turma de inglês - 9.º Y 

Lecionei, no âmbito da disciplina de Inglês, a turma 9.º Y
3
 durante o 1.º período 

letivo. As aulas decorreram nos já referidos monoblocos devido às obras de 

reconstrução a que a escola estava a ser submetida e tiveram lugar à quinta-feira, das 

11h25min às 12h15min, e à sexta-feira, das 9h15min às 10h05min.  

Esta turma do 3.º Ciclo, composta por 25 alunos, 13 do sexo feminino e 12 do 

sexo masculino, foi caracterizada com base nas observações registadas em documentos 

próprios denominados observation tasks (cf. Anexo 1, p. 102) ao longo das 5 aulas 

assistidas, 1 aula zero e 6 regências, como comprova o Anexo 2 (p. 104). 

  Eram alunos, geralmente, barulhentos, o que, em certa medida, se justificava 

pelo facto de ser uma turma numerosa e por, nessa altura, os monoblocos construídos 

para substituírem as salas de aulas, que estavam a ser restauradas, não serem muito 

espaçosos, o que ajudava a que se criasse uma certa agitação por parte dos discentes. 

                                                             
2
 Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 

https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf 
3
 Codificação da turma para se manter o anonimato, apesar de respeitado o ano. Será feito o mesmo para 

as outras turmas. 
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Por norma, havia 3 alunos (sistematicamente os mesmos) que eram mais 

indisciplinados, obrigando tanto a professora orientadora, como a professora estagiária, 

a ter permanentemente uma postura determinada e assertiva de maneira a que os outros 

colegas da turma não fossem igualmente influenciados por essa indisciplina. Nem 

sempre os alunos traziam o material necessário para a aula da disciplina de Inglês, 

abdicando com frequência do livro de exercícios que deveria acompanhar o manual. 

Certos alunos alegavam, na altura, terem-se esquecido do workbook (livro de 

exercícios), outros admitiam não o terem adquirido, tendo havido, todavia, a 

possibilidade de tirarem atempadamente fotocópias, a conselho da professora 

orientadora. De referir que o manual adotado foi o iTeen9 da Areal Editores do qual a 

Prof.ª Emília Gonçalves, orientadora de Inglês, é coautora. Por último e não menos 

importante, tinham a tendência para responderem à professora em português, ou seja, na 

língua materna, apesar do constante incentivo da professora para colocarem em prática a 

L2. Esta atitude recorrente por parte dos discentes acabou por me chamar a atenção 

desde o início do processo de observação surpreendendo-me, já que os alunos estavam a 

frequentar a disciplina de língua inglesa há 5 anos, isto é, desde o 5.º ano de 

escolaridade. 

 

1.2.2. Turma de inglês - 11.º J 

Nos 2 períodos subsequentes, ou seja, no 2.º e 3.º período letivo, lecionei a 

disciplina de Inglês ao 11.º J, tendo sido o manual adotado o iTeen 11, da mesma 

editora e coautora acima mencionadas. 

A turma em questão era constituída por 18 alunos, 9 do sexo masculino e 9 do 

sexo feminino. Estes possuíam um perfil diferente dos anteriores dando a entender, 

através das conversas que mantinham entre si nos intervalos, inclusive comigo quando 

as pausas assim o permitiam, que teriam já objetivos definidos para o seu futuro. Como 

tal, pareciam estar a trabalhar em função dessas metas a atingir, o que era compreensível 

atendendo ao ano de escolaridade que frequentavam. Daí terem sido, na globalidade, 

aplicados, interessados, educados e assíduos, quer nas aulas que lecionei, quer naquelas 
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em que os observei. 

As aulas decorriam à quinta-feira, das 8h15min às 10h05min, perfazendo um 

bloco de 100 minutos e à sexta-feira, das 8h15min às 9h05min. Todavia, talvez pelo 

facto de as aulas iniciarem sempre às 8h15min, alguns alunos chegavam atrasados, 

perdendo os primeiros minutos da aula. À sexta-feira, por ser uma aula apenas de 50 

minutos, esta falta de pontualidade era mais notória refletindo-se, de certo modo, no seu 

rendimento em sala de aula. Não obstante isso, era evidente a ambição por parte da 

turma em geral em aceder ao Ensino Superior.  

Estes dados foram recolhidos depois de ter assistido a 6 aulas no 1.º período e a 

mais 2 aulas no 2.º período, ter lecionado 1 aula zero e ter realizado 13 regências (cf. 

Anexos 2 e 3, pp. 104-105). 

 

1.2.3. Turma de alemão - 10.º N/T 

O 10.º N/T foi a turma com a qual trabalhei, ao longo do 1.º período letivo, na 

disciplina de Alemão de Iniciação. Durante esse período, tendo em conta as 10 aulas 

observadas, as 2 aulas zero realizadas, assim como as 3 regências lecionadas (cf. Anexo 

4, p. 106), pude, assim, reunir informação para proceder à caracterização dos alunos em 

questão. 

A turma era inicialmente constituída por 20 alunos, 10 do sexo masculino e 10 do 

sexo feminino, embora no 2.º período tenha havido abandono por parte de 1 aluno, que 

tinha, entretanto, atingido a maioridade.  

Através da observação direta, fui-me apercebendo de que os alunos, na 

generalidade, estavam recetivos aos conteúdos que gradualmente lhes iam sendo 

lecionados, o que se veio, depois, a confirmar ao longo das aulas seguintes, já que se 

empenhavam sempre que a professora lhes solicitava uma tarefa. Como exemplo disso, 

faço referência a um momento da aula de 12 de outubro de 2018, cuja assistência está 

registada no Anexo 4 (p. 106), decorrida entre as 16h35min e as 18h20min, em que a 

professora orientadora perguntou à turma quando é que ouviam música. O objetivo era 

relembrar expressões temporais que tinham aprendido anteriormente. Tendo sido, então, 
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colocada a seguinte pergunta “Wann hören Sie Musik?”
4
, 1 aluno, cujo nome é indicado 

no registo da figura abaixo (Figura 1), respondeu por sua iniciativa e de forma acertada, 

como confirma o apontamento escrito na língua alemã “Alice antwortet ganz richtig.”
5
 

 

Figura 1. Registo de observação direta ao 10.º N/T a 12 de outubro de 2018 

 

Tal como o 11.º J na disciplina de Inglês, os alunos da turma 10.º N/T deixaram 

transparecer claramente que tinham igualmente estabelecido metas à disciplina de 

Alemão. Por isso, procuraram investir nesta língua estrangeira através do interesse 

revelado, o que se refletiu, depois, muito positivamente no aproveitamento global e final 

de turma.  

De salientar que o manual adotado para o ano em questão foi o Deutsch: Einfach 

toll! 10 (Nível de Iniciação) da Porto Editora. Contudo, quer a professora orientadora, 

quer a professora estagiária, recorreram frequentemente a outros recursos didáticos que 

melhor pareciam adequar-se aos conteúdos a lecionar usando, para esse efeito, visual 

input diverso através da colagem de cartolinas, imagens e fotografias, como também 

fichas com textos e exercícios de consolidação. A professora estagiária recorreu ainda 

com frequência a exercícios de brainstorming no quadro e a vídeos temáticos para a 

parte introdutória da aula (Einstieg) de forma a apresentar aos alunos o tema dessa aula 

ou, então, para ativar o seu conhecimento sobre um tópico já anteriormente discutido. O 

recurso a estes materiais didáticos servia, simultaneamente, para motivar os alunos. 

 

                                                             
4
 Quando é que ouvem música? (tradução minha) 

5
 Alice responde corretamente. (tradução minha) 
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1.2.4. Turma de alemão - 11.º J/R 

No 2.º período letivo comecei a observar o 11.º J/R à disciplina de Alemão. Esta 

turma integrava 5 alunos que também frequentavam a disciplina de Inglês no 11.º J. 

Formada por 11 alunos, a turma de alemão era maioritariamente do sexo feminino, 

havendo apenas 2 alunos do sexo masculino. Esta turma diferenciou-se das turmas 

anteriormente descritas, pois os discentes mostravam-se mais apáticos e trabalhavam a 

um ritmo mais lento comparativamente com a turma de alemão do 10.º ano. Cheguei a 

esta constatação após 5 aulas observadas nesse período letivo, em conjunto com 1 aula 

zero e as respetivas 3 regências (cf. Anexo 5, p. 107). 

Além disso, não demonstravam efetuar um estudo diário ou metódico dos 

conteúdos assimilados nas aulas. A comprovar este facto, cito um excerto da ata da 

segunda regência da minha colega de estágio lecionada ao 11.º J/R no dia 20 de 

fevereiro de 2019: “Em primeiro lugar pronunciou-se a estagiária Cláudia Eira […] que 

reconheceu que os alunos mostraram algumas dificuldades com o exercício de 

vocabulário e ainda pouca agilidade e criatividade nos exercícios gramaticais. A 

estagiária afirmou ainda que perante o feedback que os alunos lhe davam se foi 

apercebendo que estes não tinham estudado os conteúdos da aula anterior, mesmo tendo 

sido alertados para essa necessidade e que, por isso, incitou repetidamente a turma a 

estudar em casa, lembrando-os das suas responsabilidades enquanto alunos.” Também a 

professora orientadora, Dra. Júlia Miranda, reforçou esta constatação, pois na referida 

ata, ficou escrito o seguinte: “A Dra. Júlia reiterou a ideia de que a aula teve de sofrer 

várias alterações atendendo a determinadas variáveis, nomeadamente, passividade dos 

alunos, falta de estudo, lentidão dos mesmos na execução das tarefas solicitadas, 

ausência de ideias e também falta de pensamento crítico. Tais circunstâncias obrigaram, 

consequentemente, à supressão de algumas atividades de forma a poder concretizar a 

última tarefa, que era a mais relevante para a professora.” Com base nestas transcrições, 

fica assim a evidência de que esta ausência de hábitos de estudo acabava por interferir 

no ritmo da aula face às dificuldades apresentadas pela turma, tanto ao nível da 

compreensão oral, como a nível da produção oral e escrita.  

O manual adotado foi o Deutsch: Einfach toll! 11, da mesma editora do manual 
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do 10.º N/T. Tal como nesta turma, o livro do 11.º ano foi menos usado em prol de 

outros materiais didáticos produzidos para o momento de cada aula, quer pela 

professora orientadora, quer pela professora estagiária, por entenderem que estes 

estavam mais atualizados e, daí, ajustarem-se melhor às matérias que, na altura, estavam 

a ser lecionadas. O objetivo dos materiais didáticos produzidos especificamente para as 

aulas foi, claramente, de tornar as mesmas mais dinâmicas, interativas e bem-sucedidas. 

 

1.3. Processo de observação – Ciclo 0 

Reconheço que as aulas assistidas são, na verdade, imprescindíveis para se 

conseguir formular uma questão sólida e com substância que, por sua vez, nos conduza 

a uma reflexão, problematização e, se possível, aperfeiçoamento, quer das nossas 

capacidades e atitudes enquanto docentes, quer relativamente ao conteúdo a tratar na 

investigação-ação. 

Durante o 1.º período letivo, nas aulas da disciplina de Inglês, observei 2 turmas 

de anos diferentes, 1 de 9.º ano (9.º Y) do Ensino Básico e 1 de 11.º ano (11.º J) do 

Ensino Secundário. Ao longo desse processo de observação, tive a oportunidade de 

recolher informação pertinente sobre a participação dos alunos de ambas as turmas no 

que respeita à língua inglesa. 

No 2.º período letivo, a partir de 11 de janeiro de 2019 (cf. Anexo 3, p. 105), optei 

por observar o 11.º J, pois apercebi-me de que, apesar da caracterização positiva 

anteriormente realizada acerca desta turma após 6 aulas assistidas (cf. Anexo 2, p. 104) 

ao longo do 1.º período, 5 alunos da turma habitualmente não se expressavam oralmente 

na língua-alvo e, quando respondiam à professora, respondiam em português (L1).  

Da informação que fui anotando através da observação direta ao 11.º J, creio que 

as 2 evidências contempladas na figura que se segue (Figura 2), embora breves, 

parecem dar-nos indicação de uma possível resistência, por parte de alunos da turma, 

em usar a língua-alvo. Além disso, 15 dos alunos desta turma tinham iniciado a 

disciplina de Inglês, como 1.ª língua estrangeira, no 5.º ano. Este dado foi obtido através 

das respostas apuradas na questão 6 do 1.º questionário (cf. Anexo 6, p. 108) 
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implementado à turma, a 25 de janeiro de 2019, no início do Ciclo 1. Houve também o 

cuidado de se confirmar a referida informação junto da secretaria da escola. 

 

Figura 2. Registos de observação direta ao 11.º J nas aulas de 12 de outubro e de 16 de novembro 

de 2018 

 

Em relação à turma 11.º J/R (Alemão de Iniciação) tive o primeiro contacto com 

os alunos a 19 de outubro de 2018 (cf. Anexo 4, p. 106) na sequência de uma aula de 

substituição da professora orientadora. Essa aula foi lecionada por mim e pela minha 

colega de estágio. Na referida aula, constatei que os alunos, no geral, respondiam em 

português. Mas, foi a partir do início do 2.º período letivo, a 4 de janeiro de 2019, que 

pude verificar que, embora os alunos em questão já possuíssem algumas bases para 

poderem responder a perguntas colocadas pela professora na língua-alvo, dificilmente o 

faziam, respondendo, por sua vez, na língua materna. Nessa aula, a professora 
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orientadora explorou o tema “Junge Leute und Freundschaft”
6
 e introduziu verbos 

preposicionais, que depois foram postos em prática. À partida, seria um tópico com o 

qual os alunos já se tinham familiarizado permitindo-lhes, desta forma, expressarem-se 

oralmente com mais espontaneidade, dado o conteúdo em questão ter a ver com as suas 

idades, interesses e convivência. Contudo, não o demonstraram. A mesma passividade 

por parte da turma foi mantida na aula de 11 de janeiro. Deste modo, nesse mesmo dia, 

decidi pedir o consentimento à direção da escola, assim como aos respetivos 

encarregados de educação para proceder à gravação de aulas lecionadas pela professora 

estagiária entregando aos alunos uma autorização (cf. Anexo 8, p. 114) para o efeito. 

Incidirei, portanto, com base nos argumentos apresentados, sobre o 11.º J e o 11.º J/R, 

na medida em que a turma 10.º N/T de alemão, apesar de se encontrar apenas no 1.º ano 

desta língua estrangeira, não revelou tanto ter essa dificuldade, dado o dinamismo 

evidenciado pelos alunos, bem como recetividade em participar o mais possível, quando 

solicitados oralmente pela professora. Na disciplina de Inglês, a escolha do 11.º J 

justifica-se com base no fundamento explicitado no parágrafo anterior, o qual viria a ser 

posteriormente comprovado através de excertos transcritos de 2 aulas de projeto 

lecionadas pela professora estagiária a essa turma nos dias 24 e 31 de maio de 2019 (cf. 

Anexo 9, p. 115). Analisando as referidas aulas gravadas e transcritas, chega-se à 

conclusão de que, na sequência das perguntas orientadas e contextualizadas da 

professora solicitadas aos alunos, estes respondem, na generalidade, de forma breve, à 

exceção de duas intervenções mais desenvolvidas. 

Relativamente à turma 11.º J/R e em jeito de balanço no que respeita às aulas na 

disciplina de Alemão ao longo do ano letivo, tive a oportunidade de observar 6 aulas, 

para além de ter lecionado 1 aula zero e 8 regências (cf. Anexo 5, p. 107). Nos excertos 

transcritos (cf. Anexo 9, p. 115) da aula lecionada a 29 de março de 2019 pela 

professora orientadora, poder-se-á verificar que predominavam perguntas orientadas e 

mais fechadas não significando, contudo, que a docente não colocasse perguntas 

abertas. Esta sua estratégia apenas dependia do tema a ser tratado em cada aula. O nível 

da metalinguagem destacava-se, porque prevaleciam as questões de caráter organizativo 

                                                             
6
 Jovens e Amizade (tradução minha) 
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por parte da professora. O facto de existirem poucas perguntas abertas, isto é, 

relacionadas com o conteúdo da aula, tinha que ver com os objetivos de cada aula. 

Quando a professora formulava questões relacionadas com o conteúdo, fosse no 10º ou 

11º ano, as mesmas incidiam mais no início da aula e eram perguntas sobre imagens de 

forma a especular. Assim, a frequência de perguntas abertas, que são aquelas, cujas 

respostas o professor não pode controlar, pois não sabe como o aluno irá responder, mas 

que poderão, por outro lado, fornecer informações importantes, era mais reduzida, quer 

no 10º, quer no 11º ano. Gostaria, contudo, de salientar que estas perguntas abertas, 

quando solicitadas pela professora, não eram perguntas isoladas, ou seja, não estavam 

desconectadas do tema a tratar. Na já mencionada aula de 29 de março, durante a 

descrição de uma imagem, abordou-se também o vestuário onde o léxico e a gramática 

com incidência nos Relativpronomen (pronomes relativos) foram trabalhados. Portanto, 

não podemos afirmar, com toda a certeza, que tenha havido menos perguntas abertas na 

sala de aula de Alemão, porque dependia muito do objetivo de cada aula e é, por isso, 

compreensível que o professor, deparando-se com alunos num nível de iniciação, 

colocasse menos perguntas abertas. Mesmo assim, ficou claro que os alunos precisariam 

de adquirir vocabulário e de meios de expressão para assim conseguirem responder com 

mais facilidade às perguntas solicitadas do professor. Aproveitaria para acrescentar que 

a professora orientadora, assim como a professora estagiária, tinham por hábito 

expressarem-se oralmente em sala de aula ao ritmo dos alunos, isto é, mais devagar para 

que os discentes pudessem compreender as perguntas na língua-alvo. Ao mesmo tempo, 

materiais didáticos eram produzidos pelas docentes, especificamente adaptados para 

aquelas aulas. Ainda assim, os alunos pareciam mostrar-se algo renitentes em interagir 

oralmente na língua-alvo, o que, a meu ver, não seria suposto acontecer com a 

frequência que se registava, atendendo aos conhecimentos de língua alemã que já 

detinham, ainda que elementares. 

Na sequência destas observações realizadas durante o Ciclo 0, formulei as 

seguintes questões: 
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- Será que, principalmente para a fase inicial da aula, o professor tem de fornecer 

alguns meios de expressão para que os alunos possam responder na língua-alvo às 

suas perguntas com mais facilidade, sejam elas de cariz mais fechado ou aberto? 

- Será que o professor tem de dedicar mais tempo à comunicação oral em 

inglês/alemão em certas fases da aula? 

- Será que o professor tem de trabalhar mais a compreensão oral e/ou a 

compreensão específica e explícita de certos tipos de perguntas que fazem parte 

do classroom discourse (linguagem de sala de aula) dos alunos em geral para que 

estes possam perceber melhor e de forma mais rápida o que lhes é perguntado na 

língua-alvo? 

- Será que existem estratégias eficazes que o professor poderá implementar para 

capacitar os alunos no sentido de responderem às perguntas do professor na 

língua-alvo com mais espontaneidade e confiança? 

- Será que os 5 alunos da turma de inglês 11.º J, que também fazem parte da turma 

de alemão 11.º J/R, demonstram a mesma performance nas suas respostas orais 

relativamente às duas línguas estrangeiras? 

 

Como reforço de evidências recolhidas durante a fase da observação e formulação 

da questão de investigação-ação, faço, ainda, referência à 1.ª aula da 2.ª regência 

realizada a 19 de fevereiro de 2019 pela minha colega de estágio, que explorando o 

tópico “echte Freunde und virtuelle Freunde” (amigos reais e amigos virtuais), acabou 

por me fornecer um válido contributo para o meu projeto de investigação-ação (PIA). 

Durante a respetiva aula, observei, mais uma vez, que os alunos só respondiam à 

professora estagiária quando solicitados ou, então, não respondiam. Quando 

respondiam, falavam em português ou com uma palavra solta em alemão, necessitando 

de ajuda por parte da professora estagiária para completar a frase. A título de exemplo, 

também posteriormente, na aula de 22 de março lecionada pela professora orientadora, 

foram recolhidas as seguintes expressões de alunos em contexto de sala de aula: 

- “Oh stora, pode escrever isso?” 

- “Como é que eu digo isso?” 
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- “Ah! Isso é caro… (relativamente ao adjetivo teuer) 

- “Não estou a perceber…” 

- “Pode traduzir?” 

Deste modo, estão aqui apresentadas as razões que me levaram a selecionar as 2 

turmas atrás mencionadas, embora tenha consciência do diferente perfil que cada uma 

delas detém, atendendo às suas características já enumeradas anteriormente (cf. 

subcapítulo 1.2.). 

Contudo, esta seleção justifica-se, na minha opinião, pelo aspeto em comum que 

ambas as turmas deixaram transparecer, ou seja, possuem alunos que não respondem à 

professora na língua-alvo ou só o fazem quando solicitados pela mesma, ficando-se com 

a perceção de uma certa resistência e insegurança por parte dos aprendentes nesse 

sentido. Quando o fazem, respondem na língua-alvo (L2) com palavras soltas 

necessitando, contudo, de apoio da professora para formular uma resposta completa, 

ainda que breve, ou, então, simplesmente respondem recorrendo à língua materna (L1). 

Daí ter formulado a seguinte questão de investigação: como motivar e capacitar os 

alunos para responderem às perguntas do professor na língua-alvo? 
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Capítulo II – Fundamentação teórica 

2.1. Conceitos-chave à luz de documentos orientadores 

Neste capítulo será feita uma revisão da literatura de conceitos-chave que, de 

alguma forma, possam contribuir para uma discussão e reflexão em torno da 

competência oral dos aprendentes de L2 em contexto de sala de aula. Para isso, entendo 

ser relevante começar por fazer referência ao Quadro Europeu Comum de Referência 

para as Línguas
7
. Definindo-se este referencial como uma ferramenta para facilitar 

projetos de reforma educacional e não como uma ferramenta de padronização (CEFR, 

2018, p. 26), o documento orientador em questão possui atualmente descritores que 

remontam a 2001 (primeira publicação), outros que, entretanto, foram atualizados e 

ainda alguns que foram adicionados (ibidem, p. 46), conforme tabela abaixo (Tabela 1). 

 

Tabela 1. The CEFR descriptive scheme (esquema descritivo do QECR) 

                                                             
7
 Common European Framework of Reference (2018). 
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Pretende-se que estes descritores possam ser esclarecedores e servir de orientação 

para ajudar a enquadrar e contextualizar, com mais clareza, o tema da promoção da 

língua-alvo através da interação oral em sala de aula. 

Creio ser oportuno referir que as turmas que selecionei após o processo de 

observação, nomeadamente o 11.º J de Inglês de Continuação e o 11.º J/R de Alemão, 

são consideradas utilizadores independentes no nível B2 e utilizadores elementares no 

nível A2.2, respetivamente (CEFR, 2018, p. 34). O nível B2, de acordo com os 

descritores que atualmente lhe correspondem e que constam no referencial relativos à 

língua falada (spoken language), dotarão os alunos, na disciplina de Inglês (e tendo em 

conta que os aprendentes detêm, pelo menos, sete anos de frequência deste idioma) com 

as seguintes competências: explicar e a fundamentar as suas opiniões fornecendo 

importantes explicações, argumentos e comentários; explicar o seu ponto de vista sobre 

determinado tópico dando as vantagens e desvantagens de várias opções; construir um 

encadeamento lógico de um argumento; desenvolver um argumento apresentando 

razões de apoio ou contra um ponto de vista; explicar um problema e fazer ver à outra 

parte que em negociação deve fazer uma concessão; especular sobre causas, 

consequências e situações hipotéticas; tomar parte ativa numa discussão informal em 

contextos familiares; fazer documentários; esclarecer pontos de vista; avaliar propostas 

alternativas, assim como formular hipóteses e responder às mesmas (ibidem, p. 164). 

Em termos de consciência linguística do aprendente, os respetivos descritores vão no 

sentido de o discente corrigir os erros se estes conduzirem a mal-entendidos; anotar os 

erros favoritos e direcionar conscientemente o discurso para eles; corrigir deslizes e 

erros se o aluno se aperceber dos mesmos; planear o que vai ser dito e com que meios 

vai ser dito, tendo em conta o efeito sobre o destinatário (ibidem, p. 164). 

No nível A2.2, em que se encontram os alunos que frequentam a disciplina de 

Alemão (11ºJ/R), a oralidade dos mesmos deverá nivelar-se, entre outros descritores, 

pelos seguintes, dado estes enquadrarem-se no meu projeto de investigação-ação:  

[…] greet people, ask how they are and react to news; handle very short social exchanges; 

ask and answer questions about what they do at work and in free time; make and respond 

to invitations; discuss what to do, where to go and make arrangements to meet; make and 

accept offers (CEFR, 2018, p. 163). 
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Fazendo também a ligação com o documento Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória
8
, onde estão definidas as competências-chave que o aluno 

deverá ter adquirido no final do seu percurso escolar, uma vez que a aprendizagem de 

uma língua estrangeira também concorre para a construção dessas mesmas 

competências-chave, as aprendizagens essenciais (AE) para Inglês de Continuação de 

11.º ano vão ao encontro do que está contemplado no QECR. No domínio da 

competência comunicativa respeitante à compreensão oral, em termos de 

conhecimentos, capacidades e atitudes, as AE destes alunos (Inglês/B2) são as 

seguintes: “ [c]ompreender vários tipos de discurso e seguir linhas de argumentação 

dentro das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando 

conhecimentos adquiridos em outras disciplinas; interpretar atitudes, emoções, pontos 

de vista e intenções do(a) autor(a) e informação explícita e implícita em diversos tipos 

de texto; identificar marcas do texto oral que introduzem mudança de estratégia 

discursiva, de assunto e de argumentação […]” (DGE, 2018, pp. 4-5). No campo da 

interação oral, os conhecimentos, capacidades e atitudes deverão culminar numa 

interação eficaz onde os alunos participem em discussões defendendo pontos de vista; 

deverão interagir pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição e deverão usar 

formas alternativas de expressão e compreensão recorrendo à reformulação do 

enunciado para o tornar mais compreensível (ibidem, p. 6). Para atingir estes objetivos 

em contexto de sala de aula, a meu ver, as perguntas serão inevitavelmente formuladas 

pelo professor (perguntas solicitadas) ou pelos alunos quando estes procuram, por 

exemplo, a clarificação de algum conteúdo. Por sua vez, as respostas a essas perguntas 

serão também fornecidas por ambas as partes (professor-aluno e vice-versa) 

promovendo-se, assim, a língua-alvo através da interação oral em sala de aula. De 

salientar que estas AE constaram já da planificação de Inglês da turma 11.º J (cf. Anexo 

12, p. 119), encontrando-se em sintonia com os dois documentos anteriormente 

referidos. 

Relativamente às AE dos alunos no âmbito da língua alemã, referentes à 

competência comunicativa, que englobam descritores para tarefas de compreensão, 

                                                             
8
 Implementado no início do ano letivo de 2018/2019, em setembro de 2018. 
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interação e produção orais e escritas, interessando para este enquadramento, as que 

dizem respeito à oralidade, elas convergem no sentido do aprendente “[c]ompreender o 

conteúdo global e identificar informação relevante em mensagens/documentos curtos, 

de géneros e suportes diversos, constituídos, essencialmente, por frases simples e 

vocabulário frequente, quando articulados de forma clara e pausada.” (DGE, 2018, p. 8). 

Na interação oral, pretende-se que os alunos, com o nível A2.2 em alemão, interajam de 

forma simples em conversas curtas e bem estruturadas, ligadas a situações do 

quotidiano, meio envolvente e atualidade (trocar ideias, informações e opiniões; 

exprimir gostos e preferências; relatar factos, planos e projetos, entre outros) utilizando 

vocabulário frequente e frases simples, mobilizando estruturas gramaticais adequadas e 

pronunciando de forma suficientemente clara para ser entendido (ibidem, pp. 8-9). A 

planificação anual da turma 11.º J/R (cf. Anexo 13, p. 123) esteve em consonância com 

os descritores e AE vigentes no documento orientador Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

 

2.2. Linguagem de sala de aula (classroom discourse) 

O discurso de sala de aula, na minha perspetiva, faz parte da competência oral a 

adquirir por um aprendente de L2, em contexto de aula, opinião essa que, até certo 

ponto, vem a ser corroborada pelo próprio QECR (2001, p. 141) quando refere que “os 

utilizadores do Quadro podem querer considerar e, sempre que seja apropriado, 

explicitar […] se se desperta uma consciência crítica nos aprendentes e professores para 

as características textuais (em caso afirmativo, de que modo) de: a) discurso da sala de 

aula; b) instruções e respostas dos testes e dos exames; c) materiais de ensino e de 

referência”. Poderá acontecer também “por participação directa em tarefas 

especialmente concebidas e construídas em L2” (ibidem, p. 201) ou ainda pela “língua 

usada pelo professor na sala de aula (instruções, explicações, organização da sala de 

aula, etc.) (ibidem, p. 204). Aproveito o momento para fazer referência ao facto do 

classroom discourse não constar explicitamente no Companion Volume, o que, a meu 

ver, acaba por não lhe conferir a devida relevância merecida. 
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Neste relatório, pretendo assim considerar a linguagem de sala de aula (classroom 

discourse) como fazendo parte da competência oral em L2 realçando a importância que 

detém não só para o professor em termos de organização da sala de aula, mas também 

para os alunos no decorrer da aprendizagem da língua. Para uma melhor 

contextualização da linguagem de sala de aula, entendo que será vantajoso, primeiro, 

desdobrar a expressão “competência oral” e perceber o seu significado. Faistauer (2010, 

p. 961) explica que, na década de 80, no contexto do ensino-aprendizagem de uma 

língua estrangeira, a palavra “competência” era encarada como atividade. A autora 

acrescenta que, desde a implementação do QECR em 2001, o termo competência passou 

a ser considerado como competência linguística (sprachliche Kompetenz). Retendo, 

então, este último conceito como ponto de partida, poder-se-á formar uma ideia mais 

clara do que é a capacidade de comunicar em sala de aula por parte do aluno, porque, 

em regra, quanto mais desenvolvida for a competência linguística do aprendente em L2, 

à partida, maior será a capacidade de comunicar em sala de aula. 

No entanto, é necessário ter em conta que a linguagem de sala de aula é uma 

linguagem específica, num contexto específico. O conceito de classroom discourse tem 

assumido várias interpretações ao longo das últimas décadas de acordo com a literatura 

existente. Kramsch (1985, como citado em Ellis, 1990, p. 86) considera a linguagem de 

sala de aula como sendo constituída por um continuum que se prolonga desde o polo 

discursivo pedagógico, no qual professor e alunos cumprem os seus papéis 

institucionais, até ao polo discursivo natural. Nunan (1993), por sua vez, caracteriza a 

linguagem de sala de aula como o tipo inconfundível de linguagem que ocorre em sala de 

aula entre professor e alunos e entre estes, sendo essa linguagem específica constituída 

por explicações, instruções, descrições e argumentos. O mesmo autor considera, 

todavia, que a linguagem de sala de aula acaba por gerar relações desiguais que, por sua 

vez, originam oportunidades desiguais para professores e alunos quando, por exemplo, 

há que indicar ou sugerir tópicos ou, quando é dada a vez de falar. Na questão do tempo 

de fala, Nunan (1991) argumenta que a quantidade de fala por parte do professor devia 

ser apropriada para que os alunos pudessem ter a oportunidade de produzir 

conhecimento. Harmer (1998) também reitera a ideia de que a fala do professor ocupa 



 

37 

muito mais tempo da aula do que a dos alunos. Reconheço que o equilíbrio entre o 

teacher talking time (TTT) e o student talking time (STT) é importante numa sala de 

aula, ainda mais numa sala de aula de língua estrangeira dada a sua especificidade e 

características, de modo a que os alunos possam ter mais ocasiões para interiorizar 

conhecimento em L2 e, simultaneamente, melhorar a sua competência linguística. 

Assim, haverá uma maior propensão, por parte dos aprendentes, para porem em prática 

a língua-alvo. 

Relativamente ao padrão de interação entre professor e alunos, este parece 

enveredar tradicionalmente por determinado caminho. Schatz (2006, p. 28) reconhece 

que no ensino de línguas o procedimento a seguir ainda é o tipo mais comum de 

interação: o professor faz perguntas e o aluno responde mantendo-se uma interação 

fortemente hierárquica entre ambos. É ainda referido que, quando a expressão oral, na 

língua-alvo, ocorre na sala de aula de Inglês, como língua estrangeira, essa fala rege-se, 

na maior parte das vezes, pelo paradigma I-R-F (Iniciação-Resposta-Feedback), onde, 

na verdade, muito pouca comunicação se realiza e todo o intercâmbio está sob o 

controlo do professor (Hurst, Diogo, Abelha & Teixeira, 2018, p. 36). 

Embora partilhe deste ponto de vista, também é verdade que o docente pode 

canalizar a conversa de acordo com o objetivo (e, claro, de acordo com o nível de 

competência linguística dos aprendentes) que tem em mente. Por sua vez, as perguntas 

solicitadas aos alunos poderão ser colocadas de forma gradual e de natureza diversa no 

intuito de aumentar o interesse do conteúdo, bem como o seu grau de importância. 

Considero, igualmente, que o professor poderá inovar na sua interação oral com os 

alunos em contexto de sala de aula, se conseguir dissipar a ideia de que a conversação 

entre professor e alunos encontra-se mecanizada. O professor poderá encetar um diálogo 

ou uma discussão apresentando um tópico e permitir que, através das suas perguntas, 

inicialmente mais fechadas e, com o desenrolar da conversa, sejam solicitadas perguntas 

abertas e os alunos consigam elaborar respostas cada vez mais completas e mais ricas 

em termos de conteúdo. Daí a pertinência em abordar o conceito de linguagem de sala 

de aula (classroom discourse), da qual as perguntas de sala de aula (classroom 

questions) fazem parte. 
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No entanto, para se conseguir comunicar com um certo grau de espontaneidade e 

de à-vontade numa L2 ou para comunicar de forma adequada, em situações quotidianas 

diversas (QECR, 2001), há que ter em conta a seguinte premissa: a interação em sala de 

aula tem um efeito positivo na produção da linguagem (Wang & Castro, 2010) e essa 

interação fornece aos aprendentes oportunidades para receberem informação ou 

praticarem a língua-alvo (Ellis, 1994). Em segundo lugar, parece ser inegável que o 

classroom discourse desempenha um papel indiscutível no ensino das línguas. 

Identificando-se claramente a sala de aula como o contexto onde decorre a linguagem 

ou discurso (discourse), urge, então, clarificar este último termo. Rymes (2016, p. 5) 

define-o da forma mais simples dizendo que discourse é “language-in-use”. Com base 

nesta explicação, poder-se-á, então, caracterizar classroom discourse, segundo Nuthall 

(2019), como sendo a linguagem que professores e alunos usam para comunicar entre si 

na sala de aula assumindo aqui o discurso oral a forma de comunicar face a face. Parece 

ser consensual que “[t]alking, or conversation, is the medium through which most 

teaching takes place, so the study of classroom discourse is the study of the process of 

face-to-face classroom communication” (Nuthall, 2019, p. 1). O autor afirma que a 

conversação é o meio através do qual o ensino se impõe mais. Daí que quando se fala de 

linguagem de sala de aula, se remeta para a comunicação presencial. E, há que lhe dar a 

devida atenção, pois se o professor tiver o cuidado de analisar a linguagem praticada em 

contexto de sala de aula, poderá daí retirar efeitos positivos para o ambiente gerado na 

mesma, para a aprendizagem dos seus alunos, para o reforço do seu lado humano e na 

dedicação pelo seu trabalho (Rymes, 2016).  

 

2.2.1. Perguntas de sala de aula (classroom questions) 

Já há umas décadas atrás, a literatura em torno das questões colocadas pelos 

professores em sala de aula e dos modelos comportamentais estudados nesta área, 

destacava o facto de o professor realizar uma enorme quantidade de perguntas durante 

grande parte do tempo em que lecionava (Leven & Long, 1981), sendo essa tendência 

ainda visível nos dias de hoje em sala de aula de língua estrangeira. Nesse sentido, é 
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importante que o professor se assegure da finalidade com que faz as perguntas aos 

alunos. Este seu trabalho de planificar as questões, que serão posteriormente colocadas 

em sala de aula, tem como objetivo a formulação de perguntas que visam, entre outros, 

a estimulação e a expansão do conhecimento dos alunos encorajando-os, ao mesmo 

tempo, a pensarem de forma criativa.  

Na perspetiva do aluno, as perguntas de sala de aula (classroom questions) 

surgem, na maior parte das vezes, quando queremos esclarecer dúvidas sobre algum 

conteúdo que não ficou bem interiorizado. Ocorrem, também, com muita frequência 

quando o interesse e/ou a curiosidade do aluno assim o incentivam a colocar perguntas. 

Cazden (1988, p. 54) lembra que as salas de aula são sistemas sociais complexos por 

muitas razões, assim como os muitos diferentes objetivos de conversa. Deste modo e 

numa perspetiva mais abrangente, as perguntas em contexto de sala de aula podem ter 

vários fins: fazer revisões da matéria dada; proceder a uma avaliação diagnóstica das 

capacidades dos alunos, das suas preferências ou até das suas atitudes; estimular o 

pensamento crítico; gerir o comportamento dos alunos na sala de aula; sondar ou 

acompanhar a maneira de pensar do aluno; incitar ao pensamento criativo; personalizar 

os conteúdos; motivar os alunos e, como não podia deixar de ser, avaliar o 

conhecimento dos mesmos. 

Ellis (1994) admite que, embora haja diversas taxonomias para descrever 

diferentes tipos de perguntas realizadas em sala de aula, muitos estudos no âmbito das 

perguntas do professor adotam a classificação de display questions (perguntas 

expositivas para que o aluno mostre o conhecimento adquirido), as quais, segundo o 

autor, “test the learners by eliciting already known information“ (ibidem, p. 587) 

enquanto as “referential questions are genuinely information-seeking”
9
. 

Rymes (2016) disponibiliza uma outra possível tipologia de perguntas de sala de 

aula baseada em perguntas abertas e perguntas fechadas. As questões abertas, também 

designadas por genuine, information-seeking, or divergent questions (ibidem, p. 231) 

não implicam uma resposta predeterminada ou apenas aquela resposta certa. Podem 

                                                             
9
 Perguntas referenciais são verdadeiramente de procura de informação. (tradução minha) 
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acontecer em situações tais como quando o professor pergunta a um aluno qual o seu 

filme preferido ou como vai dar continuidade à história. Acerca das questões abertas, 

Nuthall (2019, p. 3) sugere que as perguntas, que desafiam os alunos a pensarem com 

mais profundidade nos conteúdos que lhes são ensinados, são mais propensas a 

desenvolver o conhecimento dos aprendentes e as suas capacidades intelectuais do que 

aquelas perguntas que se limitam a recordar factos. Poder-se-á acrescentar que as 

perguntas abertas promovem a discussão e a interação dos alunos em sala de aula. Já as 

perguntas fechadas são formuladas, por exemplo, para verificar a retenção de factos, 

sejam estes de natureza histórica, literária, científica ou de outro tipo ou, eventualmente, 

para focar o pensamento dos alunos num determinado ponto. O professor ao solicitar 

este tipo de perguntas tem como intenção obter factos e informações específicas detendo 

o controlo da conversa, na medida em que pode controlar o tipo de resposta a ser dada 

pelos alunos. Estes, por sua vez, fornecem normalmente respostas curtas. Portanto, 

entendo que as vantagens que mais se sobressaem em recorrer às questões fechadas 

prendem-se com o facto de se poder ir direto ao assunto, permitir conhecer um pouco 

mais o aprendente num menor espaço de tempo e controlar a conversa na sala de aula. 

Torrão (2017, p. 30), adaptando a taxonomia de Abio (2010), apresenta-nos uma 

tipologia de perguntas (Tabela 2) de acordo com os seguintes critérios: 

 

Tabela 2. Tipologia de perguntas elaborada por Torrão a partir do sistema de classificação seguido 

por Abio (2010) 
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Após a revisão de literatura realizada em torno das classroom questions, fica-se 

com a perceção de quão arriscado será apresentar uma única tipologia de perguntas em 

contexto de sala de aula, até porque Nunan (1991) defende que deve ser o tipo de aula e 

a tarefa que devem determinar o tipo de pergunta a ser usada. Admito, contudo, que a 

estrutura anteriormente apresentada (Figura 4) composta pelos critérios e respetivos 

tipos de perguntas de sala de aula elaborados por Torrão (2017) com base no sistema de 

classificação de Abio (2010) poderá ser um credível ponto de partida para a promoção 

da oralidade em L2 e servir de orientação para futuros trabalhos, no que concerne à 

linguagem de sala de aula, pois os seus critérios incidem, na minha perspetiva, sobre 

áreas que são preponderantes para os aprendentes desenvolverem a sua competência 

linguística de forma lógica e correta. Considero, igualmente, que, em termos de 

dificuldade para os alunos, poder-se-á partir de perguntas mais acessíveis no decurso de 

uma aula de L2 para questões mais difíceis e complexas, pois se atentarmos na ordem 

dos critérios, subentende-se uma gradação da dificuldade nas perguntas, inicialmente 

com perguntas que exigem, à partida, respostas curtas, concisas e diretas para, 

gradualmente, se conseguir obter do aluno respostas mais abertas e abrangentes. De 

salientar que, dentro de cada critério, Torrão/Abio disponibiliza mais do que um tipo de 

perguntas. Na minha perspetiva, encaro-as como alternativas podendo-se, consoante a 

turma em causa, dada a heterogeneidade dos alunos e, consequentemente, das turmas 

que os integram, optar por uma delas ou, eventualmente, pô-las todas em prática. 

Relembro que poderão existir turmas com perfis semelhantes, mas o ritmo de trabalho 

acaba, inevitavelmente, por diferir de turma para turma, nem que seja por pouco. Ainda 

assim, creio que a taxonomia de Torrão/Abio, por compilar os vários tipos de perguntas 

que têm sido alvo de estudo por diversos autores, defendendo estas diferentes tipologias 

ou não (já que poderão ser semelhantes ou até complementares, consoante a 

argumentação apresentada) poderá ser um modelo eficaz para se desenvolver e melhorar 

a interação oral entre professor e alunos em sala de aula, tanto mais quando se trata de 

aprendentes de língua estrangeira.  
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2.3. A interação oral na língua-alvo em contexto de sala de aula 

As salas de aula de línguas podem tornar-se num local para sensibilizar e 

desenvolver ainda mais os perfis plurilingues/pluriculturais dos alunos (CEFR, 2018, p. 

44). Sensíveis a esta realidade, creio que os professores estão conscientes de que 

promover a interação oral na sala de aula é vital, ainda mais quando se trata de alunos 

que se encontram a aprender uma L2, desempenhando neste contexto a abordagem 

comunicativa um papel ímpar. De salientar que o termo plurilingue sugere que o aluno 

terá a capacidade e competência para aprender mais do que um idioma, assim como o 

valor da tolerância linguística entre indivíduos e países, associando, assim, a 

competência intercultural e a cidadania democrática. 

Embora se utilizem, diariamente, práticas diversas para estimular a interação oral 

dos aprendentes na língua-alvo tais como apresentações, encenações/simulações (role 

plays), trabalhos de projeto, estratégias de conversação, diálogos, entre outras atividades 

que, por norma, caracterizamos como comunicativas, será que todas elas incentivam à 

interação oral autêntica? Rivera (2009, p. 1) admite, contudo, que o que constitui 

interação oral autêntica não é, às vezes, muito bem compreendido e que algumas 

atividades que se realizam em sala de aula parecem pouco prováveis de gerar 

oportunidades significativas para o desenvolvimento da interação oral. O autor 

questiona, por exemplo, se o diálogo que os alunos realizam diante dos seus colegas de 

turma baseado num guião preparado, ou se a apresentação oral que fazem à turma sobre 

determinado tópico, ou ainda se as frases baseadas em modelos fornecidos pelo 

professor serão todas elas atividades igualmente bem-sucedidas no desenvolvimento da 

comunicação oral ou da competência comunicativa dos aprendentes (ibidem, p. 2). 

Entendo, por isso, ser propício, nesta fase, abordar um tipo de interação entre 

professor e aluno que me parece relevante para sustentar esta fundamentação teórica: o 

paradigma Iniciação-Resposta-Feedback (IRF). Este tipo de interação caracterizado 

como sendo o mais comum e o mais encontrado na sala de aula (Rivera, 2009, p. 5), é 

referido por Van Lier (1996, p. 152) como sendo um formato de discurso fechado em 

vez de aberto. Consiste numa sequência de três intervenções, em que a primeira e a 

terceira são produzidas pelo professor e a segunda pelo aluno. Neste modelo, como a 
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interação é iniciada e terminada pelo professor, este acaba por deter o controlo da 

conversa posta em prática. Todavia, esta sequência não significa que o paradigma IRF 

seja necessariamente a “useless exchange” (Rivera, 2009, p. 6), pois poderá ter o seu 

potencial de aprendizagem se o F da respetiva sequência for pensado como aberto, ou 

seja, como follow-up (de acompanhamento) e não fechado, como avaliativo (feedback). 

Mas, se a questão em torno da interação oral autêntica é pertinente, fará, também, 

todo o sentido fazer referência aos materiais que são utilizados como meios para se 

conseguir a desejada autenticidade na interação entre professor e aluno dentro de uma 

sala de aula. Gilmore (2007) considera que os materiais autênticos (subentende-se aqui 

que o autor se refere a materiais genuínos, reais), em particular os audiovisuais como 

imagens e vídeos, de preferência da realidade atual, oferecem uma fonte muito mais rica 

de input (absorção/entrada de conhecimento) para os aprendentes e têm o potencial de 

serem explorados de diferentes formas e a diferentes níveis para desenvolver a 

competência oral comunicativa dos alunos de L2. Entendo que pelo facto de ser 

unexpected, certos recursos didáticos poderão despertar a atenção e curiosidade dos 

aprendentes e, simultaneamente, os alunos acabarão por usar “authentic material (…) 

within students’ grasp” (Dörnyei, 1994, p. 281). 

 

2.4. A motivação como fator determinante para estimular a linguagem de 

sala de aula 

Se é verdade que os materiais autênticos (Gilmore, 2007) parecem estimular o 

desenvolvimento da oralidade dos alunos em L2 em contexto de sala de aula, será 

também justo, no meu ponto de vista, destacar o fator da motivação na promoção da 

língua-alvo, sem a qual, na verdade, pouca ou nenhuma interação oral eficaz poderá ter 

lugar entre professor e aluno. 

A componente motivacional tem sido, de acordo com literatura específica 

disponível, alvo de estudo e interesse ao longo de décadas. Thorne e Qiang (1996), entre 

outros autores, interessaram-se pela questão da oralidade de uma língua estrangeira, 

neste caso, a língua inglesa em sala de aula, como descreve o excerto seguinte: 
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For example, one teaching pair investigating why their students were so poor in spoken 

English discovered that most of the class had had very limited opportunities to hear or 

speak the language before coming to university. In order to build student’s confidence in 

oral work, the trainee teachers decided to set aside a few minutes of class time every 

lesson for simple oral activities; they gradually increased the amount of pair and group 

work in their class, and designed discussion and role play activities based on particular 

text being studied. By the end of the year the majority of students in that class reported 

feeling a great deal more confident in speaking English (p.260). 

 

Também Corrêa (2017) se debruçou sobre a questão da oralidade no ensino de 

expressão inglesa, embora esta ensinada numa esfera mais restrita, pois dizia apenas 

respeito às Escolas Públicas do Estado de Minas Gerais, Brasil. A estas referências, 

juntam-se outros autores e investigadores que têm estudado a oralidade dos aprendentes 

de L2, dado o interesse que esta temática tem suscitado no meio académico atendendo à 

sua inegável importância na área do ensino. 

No entanto, para capacitar os alunos de forma a responderem às perguntas do 

professor na língua-alvo, há também que os motivar. A motivação, sendo uma das 

principais determinantes que influenciam os resultados na aprendizagem de uma 

segunda língua/língua estrangeira tem sido, nestas últimas três décadas, sujeita a muita 

investigação no que respeita à sua natureza e função no processo de aprendizagem de 

uma L2 (Dörnyei, 1994, p. 273). A componente motivacional, de tão abrangente que 

parece ser, poderá ser entendida sob diversas perspetivas. Originariamente do latim, 

motivação deriva do verbo movere que significa mover-se implicando uma ação. Como 

variável, assume, de acordo com vários autores como, por exemplo, Gardner e Lambert 

(1972) ou Dörnyei (1994), um papel preponderante no âmbito da aprendizagem, se 

considerarmos que dela advém o interesse e vontade para alcançar determinado 

objetivo, independentemente de as razões, que despoletaram esse interesse ou vontade, 

serem de natureza interna ou externa. Os primeiros dois autores definem a motivação 

com base nas escolhas e no esforço que será direcionado nesse sentido conferindo-lhe 

um caráter psicológico. Já Dörnyei relaciona a motivação para a aprendizagem de 

línguas com crenças e com a expectativa de sucesso prevalecendo neste âmbito uma 

perspetiva socio-dinâmica. Portanto, podendo a motivação, a par de outros fatores, 

contribuir para o sucesso ou insucesso do aluno na aprendizagem de uma segunda 
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língua, torna-se, assim, necessário que os aprendentes, ao longo do seu processo de 

ensino-aprendizagem, se sintam estimulados para a expressão oral na língua-alvo.  

Dörnyei e Ushioda (2011, p. 3) entendem serem questões centrais na pesquisa e 

teoria sobre motivação o que move uma pessoa a fazer determinadas escolhas, a 

envolver-se em ações, a esforçar-se e a persistir nelas. Também a mesma se torna vital 

ao professor já que, se este estiver motivado, com certeza que projetará essa motivação 

na vontade de ensinar e sentirá, naturalmente, a vontade de aprender por parte dos 

alunos. Tanto melhor se eles encararem o professor como um professor simpático 

(Berndt, 2002, p. 13). Bimmel (2002, p. 5) reitera a ideia de que a motivação do aluno é 

uma das principais determinantes - se não for a principal determinante - do sucesso na 

aprendizagem de línguas. Acrescenta ainda que a motivação não é estática, mas sim 

suscetível de ser alterada ao longo do processo de ensino-aprendizagem de uma língua 

estrangeira por parte dos alunos, já que as suas razões para aprenderem uma língua 

estrangeira podem alterar-se no decurso do processo de ensino-aprendizagem e podem 

ser influenciadas nas aulas (ibidem, p. 5). Os autores Gardner e Lambert (1972) 

defendem que a motivação é claramente construída sobre as funções das atitudes e 

orientações relativamente ao país e falantes da língua estrangeira que estão a aprender. 

Daí fazerem a distinção entre motivos integrativos e instrumentais respetivamente. O 

aluno possui um motivo integrativo ou intrínseco quando o mesmo procura integração 

no contexto da língua-alvo (Gardner e Lambert, 1972, como citado em Berndt, 2002, p. 

13). Já o motivo será extrínseco quando a língua estrangeira é um meio para conseguir 

promoção profissional (ibidem, p. 13), razão que se confirmará mais à frente neste PIA 

aquando da explanação do Ciclo 1 de intervenção. 

Dörnyei, entre outros autores, também se tem dedicado de forma notável ao 

estudo da motivação na área do ensino de uma língua estrangeira, acabando por nos dar 

um valioso contributo para melhor se compreender a abrangência e a importância desta 

determinante, cujo contexto é naturalmente diferente daquele em que o nativo aprende a 

língua materna. Não havendo a intenção de se retirar importância ao modelo 

psicossocial de Gardner e Lambert, que, no início da década de 70, foram precursores 

na investigação em torno da motivação relativa à aprendizagem de uma L2, assistiu-se, 
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contudo, no início dos ano 90 a uma mudança acentuada de paradigma em termos de 

teorias por parte de vários académicos, que através das suas publicações, tentaram 

aprofundar a questão da motivação no referido âmbito. Uma das razões apontadas era 

que a “L2 learning is more complex than simply mastering new information and 

knowledge”
10

 (Dörnyei, 1994, p. 274). A transcrição que se segue explicita o 

pensamento descrito neste ponto de viragem: 

“While acknowledging unanimously the fundamental importance of the social 

psychological model, researchers were also calling for a more pragmatic, education-

centred approach to motivation research, which would be consistent with the perceptions 

of practising teachers and which would also be in line with the current results of 

mainstream educational psychological research” (ibidem, p. 273). 

 

Contudo, não parece ser fácil encontrar a receita perfeita, mesmo com as 

estratégias mais eficazes, para se conseguir motivar os alunos, já que a mesma depende 

de inúmeras variáveis. As razões que levam os alunos a sentirem-se motivados poderão 

ser diversas podendo a sua motivação resultar da curiosidade natural, gosto ou interesse 

pela língua-alvo ou porque sentem empatia pela cultura desse país estrangeiro desejando 

dessa forma comunicar com os seus nativos ou, ainda, porque têm vontade de aprender 

essa língua estrangeira por sua própria iniciativa, sendo essas metas a atingir encaradas 

pelos próprios como desafios. Nesse sentido, Dörnyei (1994, pp. 280-282) dá-nos a 

conhecer uma lista de estratégias para motivar os aprendentes de línguas, as quais 

deverão ser encaradas não como “rock-solid golden rules but rather suggestions”
11

 com 

vista a auxiliar o professor na difícil tarefa de motivar e capacitar os seus alunos para a 

língua-alvo que estão a aprender em contexto de sala de aula.  

Considero que a implementação das motivational strategies recomendadas por 

Dörnyei (1994) contribuem para que o professor, entre outros objetivos, consiga 

motivar e capacitar os alunos para responderem com mais facilidade, espontaneidade e 

autoconfiança às perguntas colocadas pelo docente na língua-alvo. O autor coloca as 

cerca de trinta estratégias de motivação em três níveis abrangentes (broad levels): o 

                                                             
10

 “a aprendizagem de uma segunda língua é mais complexa do que simplesmente dominar nova 

informação e conhecimento” (tradução minha) 
11

 “não como regras de ouro a toda a prova, mas sim como sugestões” (tradução minha) 
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nível da língua, language level; o nível dos aprendentes de L2, learner level e o nível de 

situação/contexto de aprendizagem, learning situation level. 

Em relação ao primeiro nível enumerado, Dörnyei, entre outras recomendações, 

aconselha o professor de uma língua estrangeira a proporcionar aos seus alunos o maior 

contacto possível com a cultura da língua-alvo, seja através de filmes, programas 

televisivos, canções ou intercâmbio com nativos da língua-alvo, podendo organizar-se 

visitas de estudo, programas de intercâmbio cultural ou, ainda, estabelecer amizades 

com penfriends (amigos por correspondência) através de carta ou correio eletrónico. 

Relativamente ao segundo nível, destaco, entre outras, a estratégia motivacional, 

na qual o professor deve fomentar o desenvolvimento da autoconfiança dos seus alunos, 

mostrando-lhes que acredita neles e nas suas capacidades. Daí Dörnyei sugerir que não 

se poupe no elogio, encorajamento e reconhecimento aos alunos como formas de 

incentivo à interação oral em contexto de sala de aula, devendo realçar-se  

 

[…] what students can do in the L2 rather than what they cannot do, encouraging the 

view that mistakes are a part of learning, pointing out that there is more to 

communication that not making mistakes or always finding the right word, and talking 

openly about your own shortcomings in L2 (if you are a non-native teacher) or in a L3 

(Dörnyei, 1994, p. 281). 

 

Quanto ao terceiro nível, na situação/contexto de aprendizagem (learning 

situation level), o autor sugere diversas estratégias sendo que duas dessas estratégias de 

motivação destacam-se, na minha opinião, por considerar que as mesmas poderão servir 

de apoio à fundamentação que pretendo apresentar não querendo, todavia, com isso 

descurar a importância das restantes recomendadas. Assim e fazendo referência a essas 

duas estratégias, no âmbito da sua lista de sugestões para motivar os aprendentes de 

uma língua estrangeira, Dörnyei (1994, p. 281) aconselha o professor a despertar nos 

aprendentes da língua-alvo curiosidade e atenção e procurar que a aula não se torne 

rotineira. O docente pode ainda tornar o conteúdo da aula mais atrativo usando 

“authentic materials that are within students’ grasp; and unusual and exotic 
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supplementary materials, recording and visual aids.”
12

 (ibidem, p. 281).  

Em suma, a fundamentação teórica aqui apresentada alicerça-se na abordagem de 

conceitos-chave que, a meu ver, serão pertinentes para melhor se perceber a 

complexidade que envolve a linguagem de sala de aula. Por sua vez, fazendo as 

perguntas de sala de aula parte do classroom discourse, conclui-se, a partir da revisão 

bibliográfica realizada, que existem diferentes tipologias de perguntas de sala de aula, as 

quais deverão ser aplicadas consoante o tipo de aula que se tem em mente e objetivos 

definidos para a mesma, e ainda com base nas tarefas planeadas para essa mesma aula. 

A interação oral na língua-alvo, em contexto de sala de aula, é, igualmente, abordada no 

sentido de se procurar promover com maior eficácia a competência linguística em 

língua estrangeira por parte dos aprendentes. Entendo, por último, que, nesta revisão de 

literatura, será ainda vantajoso realçar a motivação pelo facto de a mesma ser uma 

variável que pode claramente determinar o sucesso ou insucesso da oralidade 

estabelecida entre professor e aluno. 

Deste modo, pautando-se o classroom discourse como o principal foco deste PIA, 

caberá agora, no futuro, aos docentes de L2, como também aos linguistas e 

investigadores interessados nesta área específica, continuar a reflexão sobre como se 

poderá melhorar a linguagem de sala de aula, em particular numa aula de língua 

estrangeira, dando especial ênfase às perguntas de sala de aula colocadas pelo professor 

e às respetivas respostas dos alunos. No capítulo seguinte, será descrito o plano de ação, 

plano esse que terá em linha de conta os conhecimentos decorrentes da teoria 

apresentada ao longo desta fundamentação teórica. 

 

 

 

 

                                                             
12

 “materiais autênticos que estão ao alcance dos alunos; e materiais suplementares invulgares e exóticos, 

recursos visuais e de gravação” (tradução minha) 
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Capítulo III – Desenho do estudo 

3.1. Metodologia 

Neste capítulo será explicada a metodologia usada neste PIA. 

Bailey (2014) refere que “action research is conducted by classroom teachers and 

it involves a repeated cycle of planning, acting, observing, reflecting and replanning” (p. 

602). Tendo, então, presente estas etapas, bem como os procedimentos recomendados 

pela autora, a implementar no campo da investigação-ação, nomeadamente “[…] 

observation notes, teacher’s notes, test scores, audio/vídeo recordings, and students’ 

evaluations of lessons” (ibidem, p. 7), recorri, assim a várias aulas observadas no 11.º J, 

nas aulas da disciplina de Inglês, e no 11.º J/R, durante a lecionação de Alemão, pelas 

respetivas professoras orientadoras, para recolha de informação que me permitisse 

sustentar a questão, na qual me tenho debruçado para elaborar e fundamentar o meu 

relatório final. 

De salientar que o projeto de investigação-ação em curso reveste-se de carácter 

qualitativo pelo facto de as amostras dos alunos utilizadas serem em pequeno número: 

16 alunos no 11º J (turma de inglês) e 11 alunos no 11.º J/R (turma de alemão). 

Seguidamente, proceder-se-á a uma descrição de como surgiu o plano de ação e 

de como foi implementado. Após a observação de aulas ao longo do 1.º período letivo, 

durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, delineei o tema 

para o meu projeto, ao qual dei o seguinte título: a promoção da oralidade em L2 

através da interação entre professor e aluno (classroom discourse). Este título resultou 

do facto de, inicialmente, na turma do 9.º Y, os alunos terem demonstrado dificuldade 

em responder na língua-alvo, neste caso, em inglês, às perguntas da professora. O plano 

de ação regeu-se por dois ciclos de intervenção tendo sido elaborado um cronograma
13

 

com as etapas mais relevantes da minha Prática Profissional ao longo do ano letivo 

2018/2019 como documento de apoio. 

Entretanto no 2.º período letivo, após ter observado o 11.º J/R na disciplina de 

Alemão, ficou também evidente que a turma, no geral, tinha tendência para responder à 

                                                             
13

 Anexo 11 (p. 107). 
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professora não na língua-alvo, mas sim na língua materna. Por isso, ficou decidido que 

o projeto de investigação-ação incidiria sobre esta turma. Em relação à disciplina de 

Inglês, optei pelo 11.º J, dado que 5 alunos raramente respondiam à professora na 

língua-alvo e, quando o faziam, era com palavras isoladas, apesar de possuírem já 7 

anos de frequência da língua inglesa. 

De seguida, pedi, por escrito, autorização à escola e aos encarregados de educação 

dos alunos para proceder à recolha de informação na sala de aula para, desta forma, 

poder tirar apontamentos e proceder a gravações áudio durante as aulas. 

O Ciclo 1 foi iniciado a 18 de janeiro de 2019 com o 1.º questionário comum às 

disciplinas de Inglês e Alemão (cf. Anexos 6 e 7, pp. 108-111) e aplicado às duas 

turmas selecionadas para o meu PIA. Dividido em três partes, o respetivo questionário 

teve essencialmente como objetivo traçar o perfil dos alunos que constituiriam as 

amostras (parte 1), conhecer as motivações dos mesmos relativamente às línguas inglesa 

e alemã (parte 2) e, não menos importante, conhecer a opinião dos alunos quanto à 

frequência da sua participação oral em contexto de sala de aula, quando solicitada pelo 

professor e também por iniciativa própria (parte 3). Nesta última parte foi usada a escala 

de Likert com a finalidade de medir a frequência da participação oral do aluno em sala 

de aula. A escolha desta escala prendeu-se com o facto de ser de fácil aplicação e muito 

simples de responder oferecendo, simultaneamente, uma projeção mais exata da opinião 

das pessoas inquiridas. 

Entretanto, foi recolhida a informação dos questionários aplicados a ambas as 

turmas e processada em bases de dados (cf. Anexos 15 e 16, pp. 136-138) para análise, 

interpretação e reflexão. Aproveito para salientar que a base de dados relativa à turma 

de alemão 11.º J/R (cf. Anexo 16, p. 138) apresenta-se com cores para se poder 

confrontar com as respostas fornecidas no 2.º questionário, que lhes foi posteriormente 

aplicado a 4 de junho de 2019. Esta codificação das respostas dos inquiridos visa 

garantir o anonimato e, simultaneamente, permitir avaliar a concordância das respostas 

fornecidas por cada aluno. Como cada cor corresponde apenas a um inquirido, todas as 

respostas desse aluno encontram-se com a mesma cor ajudando, desta forma, a tecer um 

fio condutor em termos de ideias e opiniões. A referida codificação encontra-se 
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igualmente presente nas grelhas de dados seguintes (cf. Anexos 17 e 18, pp. 140-141), 

também para se proceder a uma avaliação das respostas dos 5 alunos que frequentaram 

em simultâneo as disciplinas de Inglês e Alemão. 

A 25 de fevereiro de 2019, foram planificados os passos seguintes. Tendo como 

intenção o aumento das respostas dos alunos às perguntas solicitadas pelo professor, 

recorrendo a materiais autênticos (cf. capítulo 2.3.), surgiu a ideia de se elaborar um 

guia didático (cf. Anexo 14, p. 131) para familiarizar os alunos com tipos de perguntas 

frequentes formuladas na língua-alvo em contexto de sala de aula fornecendo-lhes, ao 

mesmo tempo, estruturas frásicas que lhes permitissem responder a essas perguntas. 

Este guia seria bilingue para que os discentes pudessem compreender bem o significado 

dos meios de expressão. Estrategicamente, seriam formuladas, no início, perguntas mais 

fechadas e orientadas pela professora e, gradualmente, seriam colocadas perguntas mais 

abertas. Reitero a ideia de que as razões que me levaram a implementar esta estratégia 

tiveram a ver com o facto de 5 alunos da turma 11.º J (Inglês de Continuação) não terem 

demonstrado grande domínio de vocabulário corrente e não possuírem à-vontade na 

gramática para responderem às perguntas solicitadas pela professora, apesar de estarem 

a completar 7 anos de frequência nesta língua estrangeira. No contexto da língua alemã, 

as debilidades dos discentes em relação à competência oral na língua-alvo 

evidenciavam-se na generalidade da turma. No entanto, embora estes alunos viessem a 

concluir no final do ano letivo de 2018/2019 somente 2 anos de frequência neste 

idioma, a verdade é que também o nível de exigência das perguntas formuladas pela 

docente regulava-se pelo nível do QECR (A2.2.) em sintonia com as AE, isto é, a 

professora estagiária adequava o nível da dificuldade das perguntas ao nível de ensino 

desta turma. 

Com base nos perfis dos alunos de ambas as turmas, foi, então, posta a hipótese de 

lhes fornecer meios de expressão adequados. Por acréscimo, também o potencial de 

aprendizagem patente no paradigma IRF ─ Iniciação-Resposta-Feedback ─ (cf. 

subcapítulo 2.3.) poderia ser rentabilizado, uma vez que o F da respetiva sequência seria 

pensado mais como aberto, ou seja, como follow-up (de acompanhamento) e não tanto 

fechado, como avaliativo (feedback). Com base nestes argumentos e fazendo a ligação 
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com as questões formuladas na sequência das observações realizadas durante o Ciclo 0 

(cf. subcapítulo 1.3.), o referido recurso didático incidiria sobre a linguagem de sala de 

aula (classroom discourse), com meios de expressão (classroom questions) adequados 

ao nível dos alunos (cf. Anexo 14, p. 131). 

Na linha de pensamento de Dörnyei, serão, assim, implementadas ao longo do 

meu projeto as seguintes estratégias para incentivar e capacitar os alunos a responderem 

às perguntas do professor na língua-alvo, ainda que essas respostas possam não ser as 

mais acertadas ou convincentes ou, até, não sejam corretamente pronunciadas: além de 

trabalhar explicitamente a linguagem de sala de aula, elogiar os discentes pela 

participação oral que realizem, encorajá-los, igualmente, a responder mesmo que o 

professor sinta que os alunos demonstram hesitação ou inibição em exporem-se perante 

a turma e ainda reconhecer a prestação oral dos mesmos como contributos válidos para 

o enriquecimento das respostas. Entendo que, dessa forma, os alunos sentirão que estão 

a ser acompanhados pelo professor de maneira construtiva sendo a interação oral 

existente entre ambas as partes na sala de aula igualmente reforçada. 

Entretanto, durante o mês de março de 2019, na sequência da regência lecionada à 

turma de alemão do 11.º J/R no dia 15 e no decurso da assistência à mesma turma que 

teve lugar no dia 22 (cf. Anexo 5, p. 107), foi feito um levantamento das perguntas mais 

correntes colocadas pela professora aos alunos. Procedeu-se, depois, a uma leitura sobre 

a tipologia de perguntas do professor em sala de aula de língua estrangeira e, no final de 

março, fez-se uma seleção das expressões da Klassenraumsprache (linguagem de sala 

de aula) na perspetiva do professor e na perspetiva do aluno. Por último, foi planificado 

e elaborado o guia bilingue partindo do levantamento das perguntas da professora em 

várias aulas e em vários momentos das aulas servindo-me, igualmente, de literatura 

específica
14

. No final do mês de abril, foi entregue o respetivo recurso sob a forma de 

panfleto aos alunos do 11.º J/R para estudarem e praticarem a linguagem de sala de 

aula. Simultaneamente, foi-lhes pedido para traduzirem as expressões para a sua língua 

materna de modo a descodificarem aquilo que lhes era perguntado, assim como terem 

acesso à forma correta das respostas. Este recurso foi apenas aplicado ao 11.º J/R (turma 
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de alemão), atendendo às características dos alunos e com base nos resultados obtidos 

no primeiro questionário. Aos alunos da turma de inglês do 11.º J não foi entregue o 

recurso em questão, já que, de acordo com os resultados obtidos no 1.º questionário (cf. 

Anexo 15, p. 136), estes 16 inquiridos consideraram a competência “ouvir” acessível na 

língua inglesa e 12 alunos foram da opinião de que “falar” era igualmente acessível. 

Contudo, 4 inquiridos definiram speaking como sendo difícil. Foi para estes alunos, que 

consideraram ser difícil falar em inglês, que tentei direcionar mais a minha atenção, 

paralelamente com os alunos de alemão, dos quais 9 assinalaram ser difícil em oposição 

a 2 que acharam acessível relativamente à compreensão oral (cf. Anexo 16, p. 138). 

Assim sendo, no 11.º J (turma de inglês), recorreu-se a material multimédia, não só por 

poder ser considerado material autêntico, mas também por se partir do princípio de que 

o mesmo cativaria a atenção dos alunos e os motivaria (cf. capítulo 2.4.). Nesse sentido, 

projetou-se um trailer sobre o drama atual dos migrantes no Mediterrâneo, foram 

exploradas imagens sobre problemas que assolam o mundo e foi visualizado/escutado 

um vídeo musical alusivo a essas questões/problemas globais (global issues) nas duas 

aulas de projeto de 24 e 31 de maio de 2019. 

No âmbito da disciplina de Alemão, foi realizada uma aula de projeto no Ciclo 1 a 

3 de maio de 2019, a qual incidiu sobre uma tarefa prática com o guia. Primeiro, foi 

pedido aos alunos que observassem, analisassem e compreendessem a estrutura do guia 

formada por quatro partes, correspondendo cada uma dessas partes às letras A, B, C e D 

respetivamente. A parte A era constituída por perguntas de tipo organizatório, a B de 

caráter temático, a C incidia sobre perguntas que implicavam uma 

decisão/escolha/preferência e a D incitava os alunos a expressarem as suas opiniões 

sobre algo como filmes, passatempos, imagens, textos lidos em sala de aula ou, por 

exemplo, quais as vantagens e desvantagens dos amigos virtuais. Era, por isso, 

importante que os alunos compreendessem o significado de cada grupo de perguntas em 

alemão para depois serem capazes de as traduzir corretamente para a língua materna, 

por escrito, no próprio guia. 

No Ciclo 2, a professora estagiária tinha apelado aos alunos para estudarem os 

meios de expressão, em casa, através do guia bilingue que lhes tinha sido fornecido na 
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aula, fazendo uso do mesmo como uma ferramenta de trabalho. Como não foi suficiente 

o estudo realizado em casa, foi necessário ter sempre o guia como apoio constante em 

sala de aula. Admito que houve aqui um défice de projeto, visto não ter existido um 

treino gradual e regular dos meios de expressão por parte dos alunos, apesar das 

recomendações da professora. Deste modo e tendo em conta a já referida aula de projeto 

de 3 de maio de 2019, bem como as regências subsequentes de 14, 15 e 17 de maio, 

chegou-se, assim, à conclusão de que era necessário criar um formato específico de aula 

para fomentar a participação oral dos alunos. Por conseguinte, foi realizada uma aula 

extra de projeto a 31 de maio sobre o tema Urlaub machen (ir de férias), tema este que 

tinha sido abordado há pouco tempo, em aulas anteriores, pela colega estagiária. O 

objetivo foi reforçar a utilização dos meios de expressão recorrendo a um tema 

apelativo com o qual os alunos já se encontravam familiarizados. 

Nesta segunda aula de projeto recorreu-se, mais uma vez, ao guia bilingue em sala 

de aula. Aproveito para fazer referência ao facto de a colega do núcleo ter anotado as 

perguntas da professora estagiária em todas as aulas de projeto, tendo estas sido 

igualmente gravadas em formato áudio com o devido consentimento dos alunos. 

A 4 de junho de 2019 foi implementado o 2.º questionário (cf. Anexo 18, p. 141) 

aos alunos do 11.º J/R. A escala de Likert foi, mais uma vez, aplicada por ser uma 

escala psicométrica usada principalmente para entender as opiniões e atitudes dos 

inquiridos, permitindo medir o seu nível de concordância ou discordância relativamente 

a algo. Os respetivos dados foram posteriormente processados, analisados e 

interpretados. Foi feita ainda a análise e interpretação do registo (áudio e papel) das 

perguntas da professora e das respostas dos alunos. Um aspeto positivo da última aula 

que gostaria de salientar foi que os alunos participaram mais oralmente em alemão, isto 

é, mais vezes do que o habitual, e responderam com frases completas e mais longas às 

perguntas solicitadas pela professora estagiária. 
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Capítulo IV – Ciclo 1 de intervenção do projeto de investigação-ação 

4.1. Ciclo 1 da disciplina de Inglês 

4.1.1. Aplicação do 1.º questionário ao 11.º J na disciplina de Inglês 

O 1.º questionário (cf. Anexo 6, p. 108) foi aplicado à turma do 11.º J no âmbito 

da disciplina de Inglês na segunda quinzena de janeiro de 2019. Foi estruturado em três 

partes: a primeira parte relacionou-se com a caracterização da turma, a segunda parte 

incidiu sobre as motivações para o estudo da língua inglesa e a terceira foi relativa à 

participação oral em sala de aula. 

Este questionário foi composto por 11 questões existindo 1 subquestão nas 

questões 4, 10 e 11. Na questão 4, perguntava-se ao inquirido quantas línguas 

estrangeiras tinha aprendido até ao momento e na respetiva subquestão (4.1.) pedia-se 

que colocasse por ordem essas línguas estrangeiras, sendo a primeira aquela que tinha 

aprendido há mais tempo e a última a mais recente. Na questão 10, pretendia-se apurar 

com que frequência o aluno participava oralmente, quando solicitado pelo professor, e 

na subquestão 10.1. o inquirido deveria justificar a sua escolha. Por último, na questão 

11, tinha-se como objetivo saber com que frequência o aluno participava oralmente em 

inglês, mas por iniciativa própria, tendo que justificar na subquestão 11.1. a escolha 

feita. 

O questionário foi aplicado a 16 alunos, 8 do sexo masculino e 8 do sexo 

feminino, embora a turma fosse constituída por 18 alunos no total. Nesse dia, 2 alunos 

encontravam-se ausentes. Nesta amostra, 11 dos inquiridos tinham 16 anos, 3 tinham 17 

anos e 2 tinham 18 anos. Todos possuíam como língua materna o português. 

 

4.1.2. Apresentação dos resultados  

Relativamente à caracterização do grupo-alvo, todos os inquiridos integravam o 

Curso de Línguas e Humanidades. 
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Num universo de 16 inquiridos, 15 responderam que o idioma inglês era a língua 

estrangeira aprendida há mais tempo. 

Relativamente à questão 5, 1 aluno tinha inglês há 13 anos, 5 alunos tinham inglês 

há 11 anos, 4 há 9 anos, 1 aluno há 8 anos, 3 há 7 anos e 1 há 6 anos. 

Na questão 6, quando se perguntou se o inglês tinha sido a primeira língua 

estrangeira a ser adquirida, 15 dos inquiridos assinalaram que o inglês tinha sido a sua 

primeira língua estrangeira, mas para 1 aluno tinha sido a segunda língua, já que tinha 

iniciado com a língua espanhola, como ilustra o gráfico seguinte (Gráfico 1): 
 

 

Gráfico 1. Prioridade na aprendizagem do inglês como L2 

 

Na segunda parte do questionário relativa às motivações para o estudo da língua 

inglesa, mais propriamente na questão 8, foi pedido aos inquiridos que escolhessem, das 

razões assinaladas, aquela ou aquelas que justificavam o estudo do inglês. Destaca-se 

que dos 16 alunos, 11 consideraram que o inglês era uma mais-valia, 9 acharam que se 

devia ao facto de o inglês ser um dos idiomas mais falados, 5 escolheram “Gosto do 

som da língua” e outros 5 justificaram dizendo que não tiveram outra oferta formativa; 4 

inquiridos assinalaram “outros” onde apresentaram como razões as seguintes: “pretendo 

melhorar o Inglês”, “sempre tive curiosidade pela Língua Inglesa”, “é fácil” e “sempre 

fui motivado(a) a aprender Inglês”. O gráfico abaixo (Gráfico 2) esquematiza esta 

informação: 
 

 

Gráfico 2. Motivação para o estudo do inglês 

94% 

6% 11.º J - 16 alunos 

15 alunos - Inglês como 1.ª língua estrangeira  

1 aluno - Inglês como 2.ª língua estrangeira                                                                                    

(língua espanhola como 1.ª língua estrangeira) 

32% 

26% 

15% 

15% 
12% 

11.º J - 16 alunos 

11 alunos - Inglês como mais-valia. 

9 alunos - Inglês é um dos idiomas mais falados do mundo. 

5 alunos - Gosto pelo som da língua. 
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Na questão 9, pedia-se aos inquiridos que avaliassem o grau de dificuldade das 

quatro competências linguísticas (ouvir/falar/ler/escrever) na língua inglesa. Os 16 

alunos, ou seja, todos consideraram “ouvir” acessível; 13 alunos acharam “ler” acessível 

enquanto 3 inquiridos definiram esta competência como difícil; 12 alunos foram da 

opinião de que “falar” era acessível enquanto 4 inquiridos caracterizaram-na como 

difícil; 11 consideraram “escrever” acessível ao contrário de 5 inquiridos que 

assinalaram a opção difícil. O gráfico que se segue (Gráfico 3) ilustra os resultados 

obtidos: 
 

 

Gráfico 3. Grau de dificuldade nas quatro competências a inglês 

 

Na questão 10, perguntou-se ao inquirido com que frequência participava 

oralmente em inglês, quando solicitado pelo professor. Dos 16 inquiridos, 5 disseram 

sempre; 7 alunos responderam muitas vezes; 3 alunos assinalaram às vezes e 1 aluno 

raramente, tal como exemplificado no gráfico seguinte (Gráfico 4): 
 

 

Gráfico 4. Frequência da participação oral dos alunos em inglês quando solicitados pelo professor 
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Na subquestão 10.1, os alunos justificaram as suas opções relativas à questão 10. 

Os 5 inquiridos que responderam sempre justificaram da seguinte forma
15

: “Tenho 

bastante facilidade com a compreensão da Língua Inglesa e habilidade na oralidade. 

Procuro aplicar e demonstrar o meu conhecimento com a maior frequência e da melhor 

forma.” (Ing_1); “Quando a professora pergunta, quase que obrigatoriamente temos de 

responder, sei a resposta e respondo.” (Ing_8); “Quando a professora solicita 

diretamente, óbvio que respondo e participo oralmente.” (Ing_2); “Porque é uma ordem 

da professora, não posso recusar.” (Ing_9); “Sempre que a professora me pede para 

participar, respondo sempre estando bem ou mal.” (Ing_5). Os 7 alunos que assinalaram 

muitas vezes indicaram como razões as seguintes: “Sempre que a professora solicita a 

minha participação, participo.” (Ing_13); “Quando a professora se dirige a mim, eu falo 

sempre, mas estando ela a falar para a turma em geral, prefiro manter-me em silêncio.” 

(Ing_16); “Estou à vontade em falar Inglês.” (Ing_4); “Eu participo quando solicitada 

pela professora, exceto quando não sei a resposta.” (Ing_10); “Às vezes, digo em 

português para me expressar melhor.” (Ing_6); “Nem sempre sou muito participativo, 

mas tento aprender mais sobre esta língua.” (Ing_15). Destes 7 inquiridos, 1 aluno 

deixou em branco a questão 10.1., ou seja, não apresentou justificação para a opção feita 

na questão dez. (Ing_11). Os 3 alunos que assinalaram às vezes disseram: “Não sou 

muito participativa e não sou muito boa na língua.” (Ing_14); “Maior parte das vezes, 

não me consigo expressar em Inglês, às vezes, não consigo ler nem escrever.” (Ing_12); 

“Quando a professora me pede para participar ou estou mais à vontade e sinto-me capaz 

de responder.” (Ing_3). O inquirido que assinalou raramente disse: “Porque não sei 

falar Inglês.” (Ing_7). Nenhum inquirido assinalou a opção nunca. 

Quanto à questão 11, pretendia-se saber com que frequência os inquiridos 

participavam oralmente em inglês, por iniciativa própria e constatou-se que 1 aluno 

assinalou sempre; 2 alunos responderam muitas vezes; 9 alunos indicaram às vezes; 3 

disseram raramente; e 1 aluno nunca, conforme o gráfico que se segue (Gráfico 5): 

                                                             
15

 Transcrição literal. 
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Gráfico 5 – Frequência da participação oral dos alunos em inglês por iniciativa própria 

 

Na respetiva subquestão 11.1., 1 inquirido assinalou sempre e justificou da 

seguinte forma: “Gosto de falar Inglês, porque adoro a pronúncia e porque gosto de 

praticar de vez em quando outra língua.” (Ing_6). Os 2 alunos que optaram por assinalar 

muitas vezes disseram: “Procuro expressar-me sempre em inglês, com exceção de 

palavras desconhecidas (questionando, posteriormente, qual a sua tradução na língua 

inglesa).” (Ing_1); “Porque estou à vontade com a língua.” (Ing_4). Os 9 inquiridos que 

responderam às vezes justificaram da seguinte forma: “Por vezes, não sei responder de 

forma correta às questões.” (Ing_15); “Às vezes falo inglês em casa, investigo lyrics de 

músicas e outros documentos.” (Ing_13); “Espero que alguém responda.” (Ing_16); “Eu 

participo às vezes porque não gosto muito de falar nas aulas.” (Ing_10); “Não gosto da 

minha pronúncia em inglês, não me sinto confortável para falar inglês, sabendo que a 

turma está a ouvir-me, muitas vezes prefiro ficar em silêncio.” (Ing_8); “Não gosto 

muito de falar oralmente.” (Ing_2); “Como já tinha mencionado não me expresso da 

melhor forma, por vezes tenho muitas dificuldades a ler e a escrever.” (Ing_12); “Não 

sou um aluno muito participativo, porém às vezes participo, se por exemplo a professora 

perguntar algo e ninguém responder.” (Ing_9); “Por vezes não sinto grande à vontade e 

não domino completamente a língua.” (Ing_5). 2 dos 3 alunos que optaram por 

raramente disseram: “Não sou muito participativa e não sou muito boa na língua.” 

(Ing_14); “Não gosto muito da minha pronúncia e, por vezes, tenho medo de me 

enganar.” (Ing_3) tendo o terceiro inquirido deixado em branco a questão 11.1, ou seja, 

não justificou. (Ing_11). O inquirido que assinalou nunca disse: “Porque não sei falar 

Inglês.” (Ing_7). 
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4.1.3. Análise dos resultados  

Procedendo a uma análise da informação adquirida através do 1.º questionário 

aplicado à turma de inglês 11.º J e destacando a terceira parte desse questionário por 

incidir sobre a participação oral dos discentes em sala de aula, o que é de todo o 

interesse e pertinência para a questão do PIA, faz-se assim referência à questão 9 

(avaliação do grau de dificuldade dos alunos em relação às quatro competências 

linguísticas em inglês), na qual a totalidade dos inquiridos definiu a competência 

linguística “ouvir” como acessível (16 alunos) e a maioria considerou a competência 

“falar” também acessível (12 alunos). São salientadas estas duas competências pelo 

facto de estarem relacionadas com a compreensão oral, assim como com a produção 

oral, indispensáveis ao exercício da oralidade de uma língua, neste caso, de uma língua 

estrangeira (L2). 

Na questão 10, quando foi pedida aos inquiridos a frequência com que 

participavam oralmente em inglês, quando solicitados pelo professor, os alunos, que 

assinalaram uma frequência muito positiva, ou responderam muitas vezes (7 alunos) ou 

sempre (5 alunos). Nas suas respostas dadas em 10.1 está implícito o dever de 

responder, pois entendem ser uma ordem do professor, neste caso, da professora. Os 

discentes deixam passar a ideia de que, se não o fizerem, temem uma eventual 

penalização na sua avaliação. 

Na questão 11.1. a maior parte dos inquiridos fundamentou a sua escolha na 

opção às vezes (9 alunos) com base nas seguintes razões: não saber responder 

corretamente às questões, pouco à vontade a falar em inglês devido à sua pronúncia 

preferindo, muitas vezes, ficar em silêncio e ainda receio da exposição por não se 

expressarem da melhor forma oralmente. 

Se tivermos em consideração os resultados obtidos na questão 9, na qual a maior 

parte dos alunos entendeu que falar em inglês era acessível (12 alunos), parece depois 

existir, se não um contrassenso, pelo menos alguma ambiguidade na compreensão 

quando comparamos essas respostas com as dadas em relação à pergunta 11, em que a 

maioria diz só expressar-se às vezes (9 alunos) por iniciativa própria em inglês. À 

partida, se a expressão oral em inglês para a maioria dos inquiridos parece ser acessível, 
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então o porquê de só falarem inglês de vez em quando por iniciativa própria? E se falar 

é acessível, então por que não sabem responder corretamente às questões? E o que se 

poderá fazer para que estes mesmos alunos, em contexto de sala de aula, se expressem 

oralmente com mais frequência na língua-alvo, mas sem lhes ser sempre solicitado? 

Analisando esta questão mais a fundo e com base na literatura específica, cheguei à 

conclusão que terei de ir ao encontro de estratégias que melhor se adequem à 

estimulação dos alunos no que respeita à interação oral na sala de aula com o professor. 

 Atendendo ao que foi referido anteriormente, considero que uma dessas possíveis 

estratégias poderá focar-se na utilização de material autêntico (cf. subcapítulo 2.3.) 

capacitando os alunos para o uso de uma linguagem de sala de aula mais rica e 

motivante. 

 

4.1.4. Interpretação dos resultados 

No intuito de facilitar a interpretação dos resultados obtidos no 1.º questionário, a 

respetiva informação encontra-se em anexo (cf. Anexo 15, p. 136), cujo documento, por 

ser de grande dimensão, está dividido em duas partes.  

Nos resultados obtidos na questão 11 (parte 3 do questionário), em que é pedido 

aos inquiridos para dizerem a frequência com que participam oralmente em inglês por 

iniciativa própria, e de acordo com as justificações dadas em 11.1, são apresentados 

como motivos os seguintes: não saber responder corretamente às questões, pouco à 

vontade a falar em inglês devido à sua pronúncia sabendo que a turma está a ouvir 

preferindo, muitas vezes, ficar em silêncio e, também, receio da exposição por não se 

expressar da melhor forma na oralidade. Interpretando estes dados, poder-se-á inferir 

que o professor terá de implementar estratégias de motivação para que os alunos não se 

sintam desconfortáveis a falar a língua inglesa, mas, pelo contrário, se desinibam e se 

expressem oralmente de forma espontânea. Daí reiterar-se a necessidade da utilização 

de meios de expressão eficazes, que deverão ir ao encontro desse objetivo, e/ou de 

materiais didáticos que se adequem às suas necessidades e interesses. 
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4.1.5. Conclusão dos resultados obtidos no 1.º questionário aplicado ao 11.º J  

Conclui-se, então, que para a maioria dos inquiridos a produção oral na língua 

inglesa é acessível, já que num universo de 16 inquiridos, 12 assinalaram esta opção. No 

âmbito da compreensão oral, todos os alunos inquiridos consideraram a compreensão 

oral também acessível. Constata-se, igualmente, que a maior parte dos alunos responde 

ao professor quando solicitados por acharem que, se não o fizerem, acabarão por ser 

penalizados na sua avaliação. A maioria dos inquiridos assinalou a opção às vezes no 

que respeita à frequência da sua participação oral em inglês por iniciativa própria 

alegando sentirem insegurança nas respostas que vão dar estando, assim, implícita a 

ideia de falta de preparação, bem como dificuldade na pronúncia. 

Em jeito de balanço, tendo o meu projeto como ponto de partida procurar saber 

como capacitar e motivar os alunos para responderem às perguntas do professor na 

língua-alvo e com base nos resultados obtidos através do questionário apresentado, 

entendo que seria, então, importante que o professor usasse uma abordagem 

comunicativa em sala de aula que permitisse que a produção oral por parte dos alunos 

fosse mais visível e rica em termos de conteúdo, principalmente quando o fazem por sua 

própria iniciativa. Para atingir este objetivo, a meu ver, o professor terá que inovar as 

estratégias em contexto de sala de aula fornecendo mais meios ou meios mais 

diversificados para que os alunos, de forma mais desinibida e espontânea, respondam ao 

professor na L2, neste caso, em inglês. 

 

4.2. Ciclo 1 da disciplina de Alemão 

4.2.1. Aplicação do 1º questionário ao 11.º J/R na disciplina de Alemão 

A 19 de janeiro de 2019 foi aplicado o 1.º questionário (cf. Anexo 7, p. 111) à 

turma de alemão 11.º J/R, também com o intuito de traçar o perfil dos alunos, conhecer 

as motivações para o estudo da língua alemã e conhecer a sua opinião relativamente à 

frequência da sua participação oral em contexto de sala de aula na disciplina de Alemão, 

quando solicitado pelo professor e por iniciativa própria. O conteúdo deste questionário 

foi igual àquele implementado na turma de inglês de 11.º ano, tendo sido apenas 
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substituídas as expressões ou termos relacionadas com a língua estrangeira em causa. A 

sua estrutura foi idêntica, tendo integrado três partes. Relembro que a primeira parte 

dizia respeito à caracterização da turma, a segunda incidia sobre as motivações para o 

estudo da língua alemã e a terceira era relativa à participação oral em sala de aula. 

Tal como no questionário aplicado à turma 11.º J na disciplina de Inglês, este 

questionário foi também composto por 11 questões existindo 1 subquestão nas questões 

4, 10 e 11. Na questão 4, perguntava-se ao inquirido quantas línguas estrangeiras tinha 

aprendido até hoje e na subquestão 4.1. pedia-se que colocasse por ordem essas línguas 

estrangeiras, sendo a primeira aquela que tinha aprendido há mais tempo e a última a 

mais recente. Na questão 10, pretendia-se apurar com que frequência o aluno 

participava oralmente, quando solicitado pelo professor, e na subquestão 10.1., o 

inquirido deveria justificar a sua escolha. Por último, na questão 11, tinha-se como 

objetivo saber com que frequência o aluno participava oralmente em alemão, mas por 

iniciativa própria, devendo ser justificada na subquestão 11.1 a escolha feita. 

O questionário foi aplicado a 11 alunos, 2 do sexo masculino e 9 do sexo 

feminino. Nesta amostra, 8 dos inquiridos têm 16 anos, 1 tem 17 anos e 2 têm 18 anos. 

Todos têm como língua materna o português. 

 

4.2.2. Apresentação dos resultados  

Paralelamente à turma de inglês 11.º J, será o momento oportuno para referir, 

mais uma vez, que sendo esta turma também apenas constituída por 11 alunos, os seus 

resultados deverão, por isso, ser considerados como uma amostra qualitativa indicando 

apenas uma tendência. 

Procedendo à caracterização do grupo-alvo, todos os inquiridos frequentavam o 

Curso de Línguas e Humanidades. 

Num universo de 11 alunos, 7 tinham consciência do alemão ser uma mais-valia 

no mercado de trabalho. 

Todos os inquiridos assinalaram a competência “ler” na língua alemã como 

acessível. 
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Na questão 9, era pedido aos inquiridos que avaliassem o grau de dificuldade que 

possuíam em relação às quatro competências da língua alemã. Foi possível verificar que 

9 alunos acharam a compreensão oral (ouvir) na língua-alvo difícil e 2 acessível. Na 

produção oral, 2 dos inquiridos classificaram-na como muito difícil, 5 como difícil e 4 

dos inquiridos definiram-na como acessível, tal como exemplificado nos gráficos abaixo 

(Gráficos 6/7): 
  

 

Gráficos 6/7 – Nível de dificuldade dos alunos na compreensão oral alemã e respetiva produção oral 

  

Na questão 10, pretendendo-se saber com que frequência os inquiridos 

participavam oralmente na língua alemã quando solicitados pelo professor, 4 inquiridos 

responderam sempre, 3 responderam muitas vezes; 3 às vezes e 1 raramente, tal como 

nos mostra o gráfico seguinte (Gráfico 8). 
 

 

Gráfico 8 – Frequência da participação oral dos alunos em alemão quando solicitados pelo 

professor 
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Na subquestão 10.1, os alunos justificaram as suas opções relativas à questão 10. 

Os 4 inquiridos que responderam sempre escreveram o seguinte
16

: “Sempre que 

solicitada tento responder” (Ale_8); “Participo quando a professora solicita devido a ser 

um pedido da mesma.” (Ale_2); “É uma ordem da professora, não posso recusar, a não 

ser que não saiba a resposta.” (Ale_9); “Sempre que solicitada respondo, exceto quando 

não sei a resposta.” (Ale_10). Os 3 alunos que optaram por muitas vezes disseram: 

“Participo muitas vezes pois tenho a oportunidade de ser apenas eu a responder e sei as 

respostas” (Ale_6); “Eu participo muitas vezes oralmente, em Alemão, quando a 

professora me solicita, pois ela faz-nos muitas perguntas.” (Ale_7); “É o meu dever.” 

(Ale_4). Os 3 inquiridos que assinalaram às vezes justificaram do seguinte modo: 

“Gosto de participar oralmente de vez em quando ou quando a professora me 

questiona.” (Ale_3); “Muitas vezes não sei como responder ao que a professora me 

pergunta.” (Ale_1); “Não tenho certeza de como dizer as coisas.” (Ale_5). A opção 

raramente foi selecionada por 1 aluno que disse: “Não tenho a certeza de como dizer o 

que quero na língua alemã e tenho medo de que esteja errado.” (Ale_11). 

Em relação à questão 11, o objetivo era saber com que frequência os inquiridos 

participavam oralmente em alemão por iniciativa própria, tendo 6 alunos respondido às 

vezes, 3 nunca e 2 raramente, como se poderá verificar no gráfico seguinte (Gráfico 9): 
 

 

Gráfico 9 – Frequência da participação oral dos alunos em alemão por sua iniciativa 

 

Na questão 11.1 os 6 alunos que assinalaram às vezes justificaram da seguinte 

forma: “Não sou muito participativo, tanto no Alemão, como no resto das disciplinas.” 

(Ale_9); “Eu falo às vezes porque não gosto muito de falar.” (Ale_10); “Participo às 
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vezes ou até raramente porque quando não tenho certezas não gosto de dizer e às vezes 

outras pessoas respondem antecipadamente.” (Ale_6); “Por vezes, é porque eu não sei 

como responder ou pronunciar uma palavra.” (Ale_7); “Alguma dificuldade.” (Ale_4); 

“Quando tenho a certeza que estou certo e quando me sinto preparado.” (Ale_3). Os 3 

inquiridos que selecionaram nunca fundamentaram a sua escolha respondendo: “Porque 

tenho vergonha e medo de estar errada.” (Ale_11); “Não tenho certeza de como dizer as 

coisas.” (Ale_5); “Tenho vergonha e não sei como responder.” (Ale_A1). Os 2 

inquiridos que optaram por raramente justificaram com as seguintes respostas: 

“Raramente participo por iniciativa própria, pois não tenho segurança nas minhas 

respostas e sou um pouco introvertido.” (Ale_2); “Porque não gosto de falar.” (Ale_8). 

 

4.2.3. Análise dos resultados  

O facto de 1 inquirido ter colocado a X entre o difícil e o acessível em relação à 

competência “escrever”, isto é, na linha de separação entre os respetivos graus de 

dificuldade, pode indicar que as opções fornecidas não foram suficientes. Daí que 

dever-se-á ter em conta este aspeto numa próxima elaboração de um questionário. 

Tendo também consciência de que as competências linguísticas “ouvir” e “falar” 

encontram-se interligadas, verifica-se, ao analisar a informação obtida, uma relação 

entre a dificuldade na compreensão oral e a produção oral. Este facto pode ser 

constatado através das 9 ocorrências em difícil e apenas 2 ocorrências em acessível 

relativamente à compreensão oral. Portanto, num universo de 11 inquiridos, 9 acham 

que esta competência é difícil e 2 entendem ser acessível. Na produção oral, 2 inquiridos 

classificaram-na como muito difícil e 5 como difícil. Face a estas duas constatações, 

considero que a compreensão oral é tendencialmente o domínio onde se registam 

maiores dificuldades/debilidades por parte dos alunos em questão, sendo assim 

compreensível que se venham a refletir nas respostas dos alunos relativamente à 

produção oral, como os dados indicam. 

Na questão 10.1, quando é pedido aos inquiridos que apresentem uma justificação 

para a opção que escolheram relativamente à frequência com que participam oralmente 

em alemão quando solicitados pelo professor, a maioria dos alunos justifica a sua 
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escolha explicando que a participação oral solicitada é um dever do aluno, justificação 

essa igual àquela apresentada pelos alunos do 11.º J no questionário da disciplina de 

Inglês. 

Mediante a análise destes dados, coloca-se aqui também a questão se esta atitude 

por parte dos inquiridos não poderá ter a ver com a falta de meios de expressão, nos 

quais o professor terá necessariamente que investir para que os alunos respondam às 

perguntas do professor na língua-alvo. 

 

4.2.4. Interpretação dos resultados 

Os dados resultantes do questionário encontram-se em anexo (cf. Anexo 16, p. 

138) para consulta. 

De referir que as respostas dos alunos estão a cores diferentes para manter o 

anonimato de cada um dos inquiridos correspondendo a mesma cor em todas as 

respostas ao mesmo aluno. A respetiva codificação utilizada nas respostas dos 

inquiridos evidencia-se na tabela abaixo (Tabela 3): 

A Vermelho 

B Preto 

C Verde vivo 

D Azul vivo 

E Cor de tijolo 

F Amarelo vivo 

G Violeta 

H Cinzento escuro 

I Azul claro 

J Verde claro 

Tabela 3. Codificação das respostas dos alunos através de cores diferentes 

 

A partir dos dados recolhidos e processados do 1.º questionário e relativamente à 

questão 10.1., presume-se que a perspetiva do dever, patente na maioria das respostas 

dos inquiridos, pode estar ligada ao facto de os alunos recearem ser penalizados na 

avaliação, caso não respondam ao professor quando solicitados. 

Quanto aos resultados obtidos na questão 11, na qual era pedido aos inquiridos 

para dizerem a frequência com que participavam oralmente em alemão, por iniciativa 

própria, e com base nas justificações apresentadas em 11.1, foram identificadas como 

razões mais relevantes vergonha, insegurança, dificuldade e não saber pronunciar, o que 
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pode advir de falta de preparação. Estes dados podem dar a indicação de que, numa 

resposta oral, o aluno tem de reagir espontaneamente sem se poder apoiar numa 

estrutura previamente pensada. Talvez a professora tenha que repensar a forma como 

faz as perguntas e como capacitar os alunos a responderem na língua-alvo de forma a 

minimizar os obstáculos anteriormente mais apontados de vergonha, insegurança e falta 

de preparação. 

 

4.2.5. Conclusão dos resultados obtidos no 1.º questionário aplicado ao 11.º J/R 

Procedendo a uma síntese da informação resultante do 1.º questionário aplicado 

ao 11.º J/R na disciplina de Alemão, conclui-se, então, que a compreensão oral para a 

maioria dos inquiridos é difícil, já que dos 11 inquiridos, 9 assinalaram a respetiva 

opção, e 2 entendem ser acessível. Para a maioria dos inquiridos, a produção oral na 

língua alemã ou é difícil ou muito difícil. Depreende-se, igualmente, que a maior parte 

dos alunos responde quando solicitada pelo professor por recear eventual penalização na 

avaliação. A maioria dos inquiridos responde em alemão por iniciativa própria somente 

às vezes alegando terem vergonha ou sentirem insegurança nas respostas que vão dar, 

estando, assim, implícita a ideia de falta de preparação, bem como dificuldade na 

pronúncia.  

Em suma, embora os dados em questão indiquem uma mera tendência, visto 

tratar-se de uma amostra qualitativa, considero pertinente reiterar a ideia de que, numa 

resposta oral, o aluno acaba por reagir de forma espontânea, sem ter uma resposta 

previamente estruturada. E a ser assim, torna-se, na minha opinião, imperativo que o 

professor de línguas vá ao encontro da melhor estratégia/abordagem (podendo esta ser 

diferente de turma para turma atendendo à heterogeneidade dos alunos que formam as 

respetivas turmas) para formular as perguntas em sala de aula fornecendo, 

simultaneamente, aos seus alunos meios de expressão apropriados para o efeito, de 

maneira a que estes sejam capazes de responderem ao professor na língua-alvo. 

Acredito, sinceramente, também pela revisão de literatura realizada neste âmbito, que, 

com uma maior interação oral em L2 entre professor e aluno, os obstáculos 
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anteriormente apontados pelos discentes (vergonha, insegurança e falta de preparação) 

poderão ser, em certa medida, minimizados ou até, na melhor das hipóteses, dissipados. 

 

4.3. Comparação dos resultados obtidos nos 2 questionários relativos aos 

alunos que frequentaram as disciplinas de Inglês e Alemão 

Como já foi referido anteriormente, a finalidade do 1.º questionário foi conhecer o 

perfil dos alunos que frequentaram Inglês de Continuação e Alemão de Iniciação, 

perceber quais as suas aspirações relativamente às referidas disciplinas e, ainda, obter 

uma ideia da frequência da sua participação oral na língua-alvo em contexto de sala de 

aula, quer quando solicitado pelo professor, quer por sua própria iniciativa.  

Após a análise, interpretação e conclusão dos resultados apurados em ambos os 

questionários, considero que, a este nível, será também útil proceder a uma comparação 

dos resultados obtidos no 1.º questionário às duas línguas estrangeiras, mas apenas no 

âmbito dos 5 alunos que frequentaram simultaneamente, ao longo do ano letivo de 

2018/2019, as aulas de Inglês e Alemão, havendo, assim, a possibilidade de avaliar a 

coerência e fiabilidade da informação recolhida. Por conseguinte, ao comparar as 

respostas dos inquiridos que têm em comum as disciplinas de Inglês e Alemão (cf. 

Anexos 17 e 18, pp. 140-141), uma base mais sólida poderá ser construída de forma a 

delinear os passos seguintes. Com esta comparação, pretende-se a implementação de 

uma ou mais estratégias no sentido de capacitar e motivar os alunos para a oralidade na 

língua-alvo.  

Confrontando, então, as respostas dos 5 alunos em ambas as línguas estrangeiras, 

verifica-se concordância relativamente às mesmas perguntas nos dois idiomas. Através 

das questões 10 e 11 e respetivas subquestões do 1.º questionário, os inquiridos 

redigem, no geral, a mesma resposta ou uma resposta semelhante quando lhes é 

perguntado a frequência com que participam oralmente na língua-alvo, seja solicitado 

pelo professor ou por iniciativa do aluno, apresentando também os mesmos argumentos 

ou razões semelhantes para justificarem essa postura. Identificados, então, esses 

motivos em comum dos 5 inquiridos para justificar a sua oralidade mais participada ou 
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menos em L2 dentro da sala de aula, foi possível concluir que os referidos alunos 

tiveram, se não a mesma performance, pelo menos uma performance semelhante face à 

questão da sua participação oral, permitindo, desta forma, delinear a etapa seguinte com 

mais conhecimento de causa. 

 

4.4. Elaboração e implementação de um guia bilingue com linguagem de sala 

de aula na turma de alemão 11.º J/R 

Depois de analisar os resultados obtidos no 1.º questionário aplicado aos alunos da 

turma de alemão 11.º J/R e de fazer uma interpretação dos mesmos, percebi que era 

necessário fomentar um aumento das respostas por parte desses alunos às perguntas 

solicitadas pelo professor na língua-alvo, assim como muni-los de estruturas frásicas 

que lhes permitissem responder a essas mesmas perguntas. Foi nesse sentido que surgiu, 

então, a ideia de se elaborar o já referido guia bilingue (cf. capítulo 3.1.) para que os 

alunos pudessem compreender bem o significado dos meios de expressão. 

Assim sendo, durante o mês de março de 2019, observei atentamente as aulas na 

referida turma para fazer um levantamento das perguntas mais frequentes colocadas 

pelo professor. Procedi, depois, a uma leitura cuidadosa sobre a tipologia de perguntas 

que o professor fez em sala de aula relativamente a esta língua estrangeira e, no final 

desse mês, realizei uma seleção das expressões referentes à Klassenraumsprache, quer 

na perspetiva do professor, quer na dos alunos. De seguida, foi planificado e elaborado 

um guia, partindo das perguntas do professor em várias aulas e em vários momentos das 

aulas, bem como de documentos onde estava patente informação importante sobre 

Unterrichtssprache. 

No 3.º período letivo, em abril de 2019, o guia foi entregue à turma do 11.º J/R 

com o objetivo de familiarizar os alunos com a linguagem de sala de aula e, 

simultaneamente, traduzirem as expressões para a sua língua materna, de forma a 

descodificarem aquilo que lhes era perguntado e terem acesso à forma correta das 

respostas. 

A 3 de maio de 2019 foi realizada uma aula de projeto, na qual os alunos 
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executaram uma tarefa prática utilizando o recurso em questão. Primeiramente, foi-lhes 

pedido que observassem e compreendessem a estrutura do guia constituída pelas partes 

A, B, C e D. De referir que a parte A dizia respeito a perguntas relacionadas com a 

organização da aula, a parte B integrava perguntas temáticas, a parte C incidia sobre 

perguntas para expressar preferência ou decisão sobre algo e a parte D integrava 

perguntas que exigiam uma opinião. Seguidamente, foi pedido aos alunos que 

compreendessem o significado de cada grupo de perguntas em alemão e que, por 

último, traduzissem na língua materna as diversas perguntas e possíveis respostas que 

constavam no guia bilingue. 

 

4.4.1. Análise da atividade com o guia 

Analisando apenas uma parte das traduções (dada a limitação de tempo) redigidas 

pelos alunos nos seus guias para verificar se realmente compreendiam o que lhes estava 

a ser perguntado e se conseguiam traduzir as várias respostas possíveis que nele se 

apresentavam, seguem junto a este relatório (cf. Anexo 19, p. 142) algumas observações 

sobre essas traduções relativas à parte A (organização da aula) do guia bilingue. Através 

destas traduções, constatou-se que, no geral, os discentes conseguiram compreender o 

que lhes era perguntado traduzindo as respostas também de forma aceitável, embora se 

tenha notado alguma interferência da língua materna, assim como algumas lacunas de 

natureza gramatical ou vocabular. 

Foi possível ainda observar que a autoconfiança dos aprendentes saiu reforçada 

com esta atividade, já que sendo a sala de aula o local onde os alunos têm normalmente 

a oportunidade de aprender, desenvolver e consolidar a língua-alvo nas várias 

competências linguísticas (sendo para alguns a única oportunidade), os discentes deram 

a entender que a tarefa realizada com o guia lhes tinha transmitido mais segurança 

fornecendo-lhes, ao mesmo tempo, a indicação se tinham compreendido e/ou dominado 

a linguagem de sala de aula em alemão. Daí poder presumir que os meios de expressão 

fornecidos ajudarão a promover a oralidade dos alunos na língua-alvo, já que 

familiarizados com o guia bilingue, ser-lhes-á, à partida, mais fácil interagir oralmente 

em L2 na sala de aula, quer com o professor, quer com os próprios colegas de turma.  
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Capítulo V – Ciclo 2 de intervenção do projeto de 

investigação-ação 

5.1. Ciclo 2 da disciplina de Inglês 

5.1.1. Recurso multimédia como material autêntico para promover a oralidade em 

inglês 

O recurso didático, sob a forma de um guia bilingue com linguagem de sala de 

aula, visando promover a oralidade em L2 através da interação oral entre professor e 

aluno não foi entregue aos alunos da turma de inglês 11.º J, tal como foi implementado 

na turma de alemão 11.º J/R (cf. subcapítulo 5.2.1.), já que, de acordo com os resultados 

obtidos no 1.º questionário aplicado à turma de inglês (cf. Anexo 15, p.136), estes 16 

inquiridos consideraram a competência “ouvir” acessível na língua inglesa e 12 alunos 

foram da opinião de que “falar” era igualmente acessível. 

Contudo, 4 dos inquiridos definiram a expressão oral (speaking) como sendo 

difícil. Foi para estes alunos que acharam falar inglês difícil que tentei direcionar mais a 

minha atenção, paralelamente aos alunos que frequentavam a disciplina de Alemão, dos 

quais 9 assinalaram ser difícil em oposição a 2 que acharam acessível relativamente à 

compreensão oral (cf. Anexo 16, p. 138). Ainda assim, será pertinente lembrar que os 4 

alunos (Ing_5; Ing_7; Ing_14; Ing_15) da disciplina de Inglês referidos anteriormente 

enquadravam-se num contexto de proficiência linguística diferente, pois frequentavam 

Inglês de Continuação possuindo mais anos de aprendizagem da língua inglesa (Ing_5 

com 9 anos; Ing_7 com 8 anos; Ing_14 com 11 anos e Ing_15 com 6 anos) do que os 9 

alunos de Alemão de Iniciação, apenas com 2 anos de frequência da língua alemã.  

Feito o enquadramento e justificado o contexto, recorreu-se, deste modo, a 

material multimédia, não só por poder ser considerado material autêntico (cf. 

subcapítulo 2.3.), mas também por se partir do princípio de que o mesmo cativaria a 

atenção dos alunos e os motivaria (cf. capítulo 2.4.). 
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5.1.2. Trailer do documentário “Closed Sea” 

Na aula de 50 minutos da disciplina de Inglês realizada à turma 11.º J a 24 de 

maio de 2019, cuja planificação se encontra anexada (cf. Anexo 20, p. 144), projetou-se 

um trailer de um documentário intitulado “Closed Sea”
17

 sugerido no manual de Inglês 

iTeen 11 (p. 207) sobre o drama atual dos migrantes no Mediterrâneo. 

O objetivo foi incentivar os discentes a expressarem-se oralmente na língua-alvo, 

em contexto de sala de aula, sobre um problema muito atual e real com recurso a 

material autêntico (cf. subcapítulo 2.3.) e, ao mesmo tempo, apelando à sua motivação 

(cf. subcapítulo 2.4.) para assim se conseguir estabelecer uma maior interação oral entre 

professor e aluno. Simultaneamente, os alunos tiveram também a oportunidade de 

desenvolver o seu espírito crítico face ao vídeo visualizado, do qual emergiram diversas 

questões na turma para discussão, nomeadamente a imigração ilegal, violação dos 

direitos humanos, direito à privacidade e preservação do património de um país, neste 

caso concreto, relativamente a Itália. 

Nos excertos transcritos desta aula de Inglês a 24 de maio de 2019 (cf. Anexo 9, 

p. 115), verificou-se que os alunos foram participando, mas não de forma muito intensa, 

apesar de ter notado recetividade da turma em relação ao tema. Na minha opinião, o 

facto de se ter registado um maior tempo de fala por parte do professor, isto é, mais 

teacher talking time (TTI) do que por parte dos alunos, menos student talking time 

(STT), poderá ter contribuído para uma participação oral mais reduzida por parte dos 

discentes. De salientar que algumas respostas dadas pelos alunos encontram-se 

impercetíveis na gravação audio ficando essas lacunas registadas na transcrição da 

respetiva aula, o que, a meu ver, se deveu a algum ruído de fundo na sala de aula e à 

qualidade da gravação feita por telemóvel. 

Ainda assim, faço um balanço positivo da referida aula, pois senti que os alunos 

em geral fizeram um esforço por se expressarem mais oralmente em inglês. Apesar de 

não ter tido a ocasião de lhes entregar uma ficha de autoavaliação sobre a atividade 

desenvolvida devido a escassez de tempo (embora admitindo esta falha de minha parte), 
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quando a aula já tinha terminado, ou seja, já no intervalo, alguns alunos continuaram a 

debater comigo (e em inglês) algumas questões que tinham sido levantadas durante 

aula, mostrando não só o seu interesse e sentido crítico, como também revelando uma 

postura mais espontânea e mais recetiva à prática da oralidade na língua-alvo. Por 

conseguinte, nesse momento, propiciou-se uma interação oral entre professor e aluno, 

que saiu claramente mais reforçada, ainda que já fora da sala de aula. 

 

5.1.3. Imagens e vídeo musical 

Na aula de 31 de maio de 2019 (última aula lecionada à turma de inglês 11.º J) e 

de acordo com a planificação em anexo (cf. Anexo 21, p. 146), foram mostradas aos 

alunos imagens atuais sobre as mais diversas realidades/problemas que assolam o 

mundo, já que o tema da aula focava-se precisamente nas questões/problemas mundiais 

(global issues).  

À medida que as imagens iam sendo exploradas, os alunos foram respondendo de 

forma mais assertiva e dinâmica, o que comparando com a aula anterior de 24 de maio 

de 2019, poder-se-á dizer que tiveram nesta última uma participação oral mais ativa, 

facto este que pode ser constatado através da transcrição da respetiva aula (Anexo 9, p. 

115). Foi possível ainda observar que os alunos, na generalidade, estavam mais 

motivados para falarem em inglês e que o impacto das imagens visualizadas ajudou a 

promover a sua oralidade na língua-alvo. 

No intuito de estimular ainda mais a expressão oral dos discentes relativamente à 

língua inglesa, foi, por último, apresentado um vídeo musical da banda norte americana 

Daughtry tendo a respetiva canção como título “What about now?” (E agora?). O vídeo, 

com a duração de 4 minutos e 10 segundos, foi igualmente proposto pelo manual de 

Inglês iTeen 11 (p. 210), o qual incidia especificamente sobre o tema dos problemas à 

escala global. Na minha opinião, este recurso foi apropriado, pois ao mostrar aos alunos 

as diferentes e cruéis realidades do nosso dia-a-dia exatamente tais como elas são 

(material autêntico), permitiu também trabalhar a compreensão oral dos discentes 

munindo-os de argumentos para interagirem de forma mais dinâmica com o professor.                                                                                                                                                                                                                                                                              
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5.2. Ciclo 2 da disciplina de Alemão 

5.2.1. O guia bilingue com linguagem de sala de aula como recurso didático 

A professora apelou aos alunos da turma de alemão (11.º J/R) para estudarem os 

meios de expressão, em casa, usando o guia didático como uma ferramenta de estudo. 

Como não efetuaram esse estudo, o que era, de certa forma, recorrente por parte destes 

alunos, que tinham a tendência para esquecerem os trabalhos de casa, foi necessário, 

então, ter o referido recurso sempre em sala de aula. Reconheço, assim, que se 

evidenciou um défice do projeto, já que não houve um treino gradual dos meios de 

expressão. 

Assim e para contornar esta lacuna, na aula de 15 de maio de 2019, na qual se 

realizou a segunda aula da 3.ª Regência, assim como na aula de 17 de maio como sendo 

a terceira aula da Regência em questão, foram explorados respetivamente os subtemas 

“Poluição do Meio Ambiente” (Umweltverschmutzung) e “Proteção do Meio Ambiente” 

(Umweltschutz), dado que na primeira aula da 3.ª Regência, decorrida a 14 de maio, 

tinha sido introduzido o tema “Meio Ambiente” (Umwelt). Nessa aula, as perguntas 

dirigidas aos alunos foram de cariz mais fechado, porque tratava-se de um tema novo e 

os alunos não tinham ainda domínio do vocabulário específico. Na aula de 15 de maio, 

cuja planificação se encontra em anexo (cf. Anexo 22, p. 148), já foi mais trabalhada a 

interação oral com perguntas orientadas da professora, a qual introduziu o problema das 

alterações climáticas (Klimawandel) através de um curto vídeo inicial com duração de 

2,53 minutos, tendo sido suposto haver antecipação em relação ao tópico, o que acabou 

por não acontecer. 

 Percebeu-se que a professora deve insistir na formulação de frases completas, 

pois esta estratégia funcionou nas aulas em questão. Daí ser vantajoso e necessário 

investir na análise das perguntas formuladas para obter as respostas pretendidas por 

parte dos alunos, conduzindo-os a respostas completas. Relembrando o facto de quão 

importante se torna para a professora ter de pensar como levar os alunos a falarem na 

língua-alvo, ela deve até colocar os nomes daqueles alunos a quem vai delegar a tarefa. 

Deve ter, igualmente, a preocupação de formular cada pergunta para o tipo de resposta 

que está pensada adaptando essa mesma pergunta, se necessário, ao aluno a quem se 
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dirige, de maneira a conseguir a resposta desejada (se possível, uma resposta mais rica, 

mais completa e mais longa) por parte do discente. Recordo que se a intenção da 

professora é trabalhar as perguntas solicitadas, então deve fazê-lo pensando no aluno em 

questão. 

Após estas duas aulas, chegou-se à conclusão de que seria necessário criar um 

formato específico de aula para fomentar a participação oral dos alunos em L2. Por isso, 

cedeu-se a planificação de uma aula sobre o tema Urlaub, que tinha sido explorado há 

pouco tempo na sala de aula, com especificidades e objetivos bem definidos. Foi posto 

em prática o modelo de Wilhelm Peterßens (3-E-Modell) para planificar a aula em 

questão, lecionada a 31 de maio, cujo esboço se encontra anexado a este relatório (cf. 

Anexo 23, p. 150). O guia bilingue foi, mais uma vez, um dos recursos utilizados pelos 

alunos nessa aula como base de apoio. 

Parte das perguntas que foram solicitadas pela professora estagiária durante a 

respetiva aula (cf. Anexo 24, p. 156) enquadram-se no âmbito das questões do guia 

didático que foi entregue aos alunos no início do Ciclo 1. As transcrições desta última 

aula relativas às perguntas formuladas pela professora e às respostas dadas pelos alunos 

seguem no anexo seguinte (cf. Anexo 25, p. 157). 

Foi importante deixar e aceitar várias interpretações por parte dos alunos na 

descrição das imagens apresentadas ao longo da aula de projeto, tornando-se este 

conteúdo relevante para o presente relatório. Aproveitaria este momento para lembrar a 

indiscutível importância das imagens, pela eficácia que possuem, quando o professor 

necessita de contextualizar algo, sendo a contextualização um pressuposto básico 

(Richards & Rodgers, 2014) que o professor deve ter sempre em mente no âmbito da 

abordagem comunicativa no ensino de uma língua estrangeira. 

Antes da leitura dos três textos, foi relembrado aos alunos que as questões 

relacionadas com os mesmos seriam apenas colocadas oralmente, já que era esse o 

propósito da aula de projeto, para que depois os alunos pudessem, também, responder 

desenvolvendo e aperfeiçoando a sua oralidade na língua-alvo. 
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Embora o Konjunktiv II fosse tema gramatical, optou-se pelo Presente do 

Indicativo como tempo verbal predominante nos textos para se conseguir uma estrutura 

automatizada de forma a facilitar a produção oral. 

Optou-se, ainda, por direcionar a aula de projeto apenas para a produção oral no 

sentido de os alunos ouvirem o que a professora perguntava e responderem ao que era 

perguntado pela mesma. Daí que a tarefa relacionada com a formulação de perguntas 

com pronomes interrogativos (W-Fragen) como Wie lange (Quanto tempo/Que 

duração); Mit wem (Com quem); Wohin (Para onde); Wann (Quando) devesse ser 

imediata para não haver escrita. 

De salientar que a colega do Núcleo de Estágio anotou as perguntas da professora 

estagiária durante todas as fases das três aulas tendo estas sido gravadas, com o devido 

consentimento dos alunos e respetivos encarregados de educação, a fim de se obter um 

registo das mesmas. 

Como foi já mencionado, encontram-se transcritas (cf. Anexo 25, p. 157) as 

perguntas colocadas pela professora estagiária ao longo da última aula de projeto, a 31 

de maio, assim como as respostas dadas pelos alunos. Chama-se a atenção para o facto 

de algumas respostas dos alunos estarem a vermelho, significando essa cor que algo não 

está correto na frase. Pretendeu-se, desta forma, preservar a autenticidade dessas 

mesmas respostas. 

 

A 4 de junho foi implementado o segundo e último questionário (cf. Anexo 26, p. 

159) ao 11.º J/R. 

 

5.2.2. Aplicação do 2º questionário ao 11.º J/R na disciplina de Alemão 

 

O 2.º questionário (cf. Anexo 26, p. 159) aplicado ao 11.º J/R foi constituído por 

um grupo de 10 questões e, destas, só a terceira e a décima não tinham subquestões. As 

restantes perguntas pediam para justificar a opção realizada. Como já foi mencionado 

no capítulo III (cf. subcapítulo 3.1.), recorreu-se, tal como no 1.º questionário, à escala 

de Likert por ser uma escala simples e funcional para medir o nível de frequência, 

dificuldade ou intensidade das respostas dos inquiridos nas questões 3, 4 e 9 
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respetivamente. Este conjunto de questões resultou das aulas de 15, 17 e 31 de maio 

orientadas para as respostas orais dos alunos mediante as perguntas solicitadas da 

professora. Contudo, grande parte das questões relacionava-se com a última aula de 

projeto das três enumeradas, já que a professora estagiária trabalhou nessa aula somente 

a competência oral dos alunos. 

Na referida aula de 31 de maio, os alunos utilizaram o guia bilingue que lhes tinha 

sido entregue anteriormente com linguagem frequente utilizada em sala de aula 

(classroom discourse). Essas perguntas foram de natureza diversa, nomeadamente de 

tipo organizatório, temático, também com caráter de preferência ou de decisão e ainda 

para expressar opinião. 

Embora a turma fosse constituída por 11 alunos, o questionário foi aplicado no dia 

4 de junho apenas a 10 inquiridos, já que 1 aluno se encontrava ausente nessa aula. 

 

5.2.3. Apresentação dos resultados  

Na questão 1 em que se perguntava se a sequência de imagens apresentada no 

início da aula de projeto de 31 de maio de 2019 tinha contribuído para que os alunos 

pudessem responder com mais facilidade às perguntas da professora, todos os inquiridos 

responderam que sim e apresentaram as seguintes justificações
18

: “Porque nos ajudava 

dando pistas para as nossas respostas.” (Ale_1); “A sequência de imagens ajudou 

bastante, pois podemos visualizar as personagens e com isso dar respostas mais 

acertivas e melhores.” (Ale_2); “Facilitou a correspondência em relação ao que faziam 

nas férias.” (Ale_3); “Deu ainda mais hipóteses de explorar o vocabulário.” (Ale_4); 

“Ajudou a formular melhor as perguntas.” (Ale_5); “Ao ver as imagens dava para 

visualizar melhor o que estava lá presente.” (Ale_6); “Ajudou pois nós tínhamos alguma 

base para nos ajudar a falar mais.” (Ale_7); “Era mais fácil fazer uma correspondência 

entre quem e o que fazia nas férias.” (Ale_9). De referir que 2 inquiridos 

(Ale_8/Ale_10) não justificaram a resposta positiva que assinalaram. 

                                                             
18

 Respostas transcritas na íntegra, pelo que podem conter erros ortográficos. 
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Na questão 2, perguntava-se se o esquema sobre Ferienpläne com W-Fragen 

apresentado no final da aula tinha facilitado a formulação de uma resposta oral mais 

complexa e mais longa à pergunta Was möchten Sie in den Ferien machen? Todos os 

inquiridos responderam que sim e as respetivas justificações encontram-se, de seguida, 

transcritas: “Porque nos ajudou nas sequências dos elementos que tínhamos de pôr nas 

frases.” (Ale_1); “Pois foi uma planificação com tópicos e conseguimos formular 

melhor uma resposta.” (Ale_2); “Ajudou a entender a forma correta da formação.” 

(Ale_3); “Ajudou a formular melhor as ideias na frase.” (Ale_5); “Facilitou porque foi 

como se fosse um guião para seguir a ordem.” (Ale_6); “Facilitou porque essas palavras 

são fundamentais para a formação de uma frase completa.” (Ale_7); “Ajudou a entender 

a forma correta na formação da frase.” (Ale_9). Salienta-se que 3 inquiridos 

(Ale_4/Ale_8/Ale_10) não justificaram a sua opinião positiva. 

A questão 3 tinha como objetivo saber com que frequência, nessa última aula, os 

alunos tinham respondido às perguntas da professora e os resultados foram os seguintes: 

metade dos alunos responderam algumas vezes, não tendo havido qualquer inquirido a 

escolher as opções nunca ou sempre; 2 inquiridos assinalaram frequentemente, outros 2 

responderam raramente e 1 muitas vezes. 

A questão 4, cuja finalidade era conhecer o grau de dificuldade dos alunos em ter 

respondido às perguntas de interpretação dos três pequenos textos apenas oralmente 

sobre as personagens Katrin, Johann e Heidi trabalhadas na já mencionada aula de 

projeto de 31 de maio, dos 10 inquiridos 8 acharam acessível e 2 fácil. Justificaram 

deste modo: “Apesar de, algumas vezes, ter ficado um pouco baralhada quanto à 

formação das frases, acho que a professora conseguiu perceber o que queria dizer.” 

(Ale_1); “Foram perguntas de fácil interpretação.” (Ale_2); “Compreendi e respondi 

normalmente.” (Ale_3); “Eram acessíveis.” (Ale_4); “Fiquei um pouco nervosa, mas 

tentei responder às questões.” (Ale_5); “Eram perguntas fáceis e podíamos olhar para o 

texto caso não me lembrasse.” (Ale_6); “Foi fácil porque eram perguntas que já 

tínhamos trabalhado antes.” (Ale_7); “Não era linguagem nova, apesar de algumas 

palavras novas.” (Ale_9). De referir que 2 inquiridos (Ale_8/Ale_10) não justificaram a 
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escolha assinalada, apesar de terem achado acessíveis as perguntas de interpretação dos 

3 textos explorados oralmente. 

Na questão 5, pretendia-se saber se os alunos tinham lido os textos de forma 

diferente sabendo que haveria apenas perguntas orais no final da leitura. Metade 

respondeu afirmativamente e a outra metade negativamente. Apresentaram os 

argumentos que se seguem: “Porque estive mais atenta às expressões do texto para 

conseguir utilizá-las oralmente.” (Ale_1); “Não li diferentemente sabendo que haveria 

perguntas orais.” (Ale_2); “Com mais atenção e sublinhando cada detalhe.” (Ale_3); 

“Li da mesma maneira.” (Ale_4); “Apesar de haver perguntas orais, tentei responder, 

embora estivesse um pouco nervosa.” (Ale_5); “Leio os textos sempre da mesma forma 

para conseguir interpretar tudo.” (Ale_6); “Eu li os textos como costumo ler. Não sabia 

que iam
19

 haver perguntas no final.” (Ale_7); ““Li e leio sempre da mesma maneira.” 

(Ale_9). Mais uma vez, 2 alunos (Ale_8/Ale_10) não justificaram a razão para a opção 

“sim” indicada. 

A questão 6 tinha como objetivo saber se, de um modo geral, os alunos tinham 

alterado a sua postura sabendo que lhe iam ser colocadas mais perguntas do que 

habitualmente pela professora. A maioria dos inquiridos disse que não, já que 6 

responderam negativamente e 4 deram uma resposta positiva. Os alunos apresentaram 

como argumentos o seguinte: “Fiquei um pouco mais nervosa porque não estou muito 

habituada.” (Ale_1); “Devido a saber que a professora iria fazer perguntas, fiquei mais 

atenta e racionalizei mais rápido para tentar fazer uma resposta.” (Ale_2); “A mesma 

postura.”. (Ale_3); “Não acho que seja necessário mudar de postura.” (Ale_4); “Fiquei 

um pouco nervosa.” (Ale_5); “Visto que a professora ia fazer mais perguntas do que 

habitualmente, estive mais atenta.” (Ale_6); “Eu respondia em função do que a 

professora ia perguntando.” (Ale_7); “Tenho sempre a mesma postura, apesar de haver 

algumas aulas em que me distraio um pouco mais.” (Ale_9). “Voltaram a não justificar 

2 inquiridos (Ale_8/Ale_10), embora tenham indicado que não alteraram a sua postura 

com mais perguntas solicitadas pela professora. 

                                                             
19

 Transcrição da palavra na íntegra. 
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A questão 7 tencionava aferir se os alunos sentiram que tinham conseguido 

participar oralmente com maior frequência durante aquela aula de projeto. Quase todos 

responderam que sim, ou seja, 8 dos 10 inquiridos. Passo a transcrever: “Porque 

estava
20

 menos pessoas.” (Ale_2); “Participo sempre normalmente e sempre que me é 

pedido.” Ale_3); “Acessível.” (Ale_4); “Estive um pouco mais atenta e penso que 

consegui formular melhor as respostas.” (Ale_5); “Consegui responder mais 

frequentemente.” (Ale_6); “Desta vez, senti mais facilidade nas perguntas, talvez 

porque estamos a treinar mais a oralidade.” (Ale_7); “Estavam alunos a faltar, o que 

exigiu mais de quem estava presente.” (Ale_9); Dos alunos inquiridos 3 

(Ale_1/Ale_8/Ale_10) não justificaram a opção selecionada. Contudo, o 1.º destes 3 

alunos indicou que tinha conseguido participar oralmente com mais frequência durante 

a aula de projeto, mas os restantes não. 

A questão 8 tinha como intenção perceber se os alunos sentiram que tinham 

conseguido participar oralmente com mais qualidade durante a última aula de projeto 

respondendo com frases gramaticalmente corretas e completas. Todos os inquiridos 

deram uma resposta positiva dizendo que e passo a citar: “Fomos trabalhando a parte 

oral e foi mais fácil.” (Ale_1); “Pois a professora ajudou na correção das frases.” 

(Ale_2); “Foi acessível.” (Ale_3); “Já tinha algumas bases das primeiras aulas e acho 

que consegui formular melhor as frases.” (Ale_5); “Tentava formular frases completas, 

podiam estar erradas, mas a professora ajudava.” (Ale_6); “Embora algumas vezes a 

professora me tivesse de lembrar para fazer respostas completas, eu senti que participei 

mais” (Ale_7) “A professora pedia frequentemente frases completas, o que fazia com 

que ao responder, já pensássemos em respostas completas.” (Ale_9); “Compreendi e 

respondi normalmente.”; Apesar de 3 inquiridos (Ale_4/Ale_8/Ale_ 10) terem 

assinalado “sim”, não justificaram, contudo, as opções feitas. 

A questão 9 pretendia apurar a eficácia do guia didático entregue anteriormente 

aos alunos com linguagem frequente utilizada em sala de aula. A finalidade era saber se 

essa ferramenta de apoio ao estudo, de um modo geral, tinha ajudado os alunos a darem 

respostas, oralmente, às perguntas da professora com mais segurança nessas últimas 

                                                             
20

 Transcrição na íntegra. 



 

82 

aulas, mais concretamente nas aulas de 15, 17 e 31 de maio. Nesse sentido, 5 alunos 

assinalaram a opção muito, 1 aluno respondeu bastante e 4 inquiridos assinalaram a 

opção normal. As suas justificações foram as seguintes: “Sim, ajudou uma vez que 

contém expressões úteis para as aulas.” (Ale_1); “Pois eram palavras-chave para 

algumas das respostas feitas pela professora.” (Ale_2); “Não sei.” (Ale_3) “Deram um 

pouco mais de segurança nas respostas.” (Ale_5); “Ajudou pois era um método mais 

fácil.” (Ale_6); “Sim, eu achei a brochura bastante clara e ajudou.” (Ale_7); Nesta 

questão, 3 inquiridos (Ale_4/Ale_8/Ale_10) assinalaram a opção normal, mas não 

justificaram, e 1 inquirido indicou muito, mas também não apresentou justificação. 

Por último, na questão 10, o objetivo era conhecer as vantagens e desvantagens, 

na opinião dos alunos, do já referido recurso, cujas respostas passo a transcrever 

seguidamente: “A brochura ajudou-nos a saber como responder à professora.” (Ale_1); 

“Têm a vantagem de facilitar a resposta e por consequente a fluidez da aula, têm 

desvantagens pois não precisamos de pensar tanto na resposta.” (Ale_2); “Não me 

lembro.” (Ale_3); “Mais opções de vocabulário que permitem formular respostas 

melhores.” (Ale_4); “As vantagens foram que deram algumas ideias para ajudar a 

formular as frases.” (Ale_5); “As vantagens é
21

 ajuda e obtém-se mais informação e 

detalhes e a pequena desvantagem é que podemos ficar habituados e quando for 

diferente, não conseguimos. Mas é muito boa.” (Ale_6); “As vantagens desta brochura 

serão: vamos poder estudar com elas e vão ser muito importantes para os exames.” 

(Ale_7); “A meu ver foi vantajoso pois permitiu respostas mais completas e 

gramaticalmente mais corretas.” (Ale_8); “Desenvolvimento na língua.” (Ale_9); 

“Penso que houve vantagens, pois melhorou a nossa capacidade oral em Alemão.” 

(Ale_10) 
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 Transcrição na íntegra. 
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5.2.4. Análise dos resultados  

Pretendendo-se uma análise em conformidade com os dados recolhidos a partir do 

2.º questionário (cf. Anexo 26, p. 159) implementado aos alunos da turma de alemão 

11.º J/R, proceder-se-á, de seguida, ao detalhe da respetiva informação processada. 

O facto de na questão 1 todos os inquiridos terem respondido de forma afirmativa 

e, com base nas justificações apresentadas por 8 dos 10 alunos, fica assim claro que a 

sequência de imagens no início da aula ajudou os alunos a responderem com mais 

facilidade às perguntas da professora. 

Relativamente à questão 2, todos os inquiridos concordaram que o esquema sobre 

Ferienpläne com W-Fragen apresentado na parte final da aula facilitou a formulação de 

uma resposta oral mais complexa e mais longa à pergunta Was möchten Sie in den 

Ferien machen? solicitada pela professora. 

No que diz respeito à questão 3, pelo menos metade dos alunos responderam 

algumas vezes às perguntas da professora e 2 inquiridos assinalaram frequentemente, o 

que nos leva a crer que a maioria dos alunos estaria motivada para responder oralmente 

na língua-alvo quando solicitados pela professora. 

No âmbito da questão 4, como, no geral, a linguagem não era nova, apesar da 

existência de um ou outro vocábulo a ser introduzido pela primeira vez, e tendo em 

conta as justificações dadas, 8 dos 10 alunos inquiridos descreveram como acessível o 

nível de dificuldade das perguntas de interpretação dos três pequenos textos sobre as 

personagens abordadas na aula e 2 inquiridos acharam-nas fácil. Na verdade, os alunos 

já tinham tido a oportunidade de trabalhar antes aquelas perguntas. Daí nenhum 

inquirido ter assinalado a opção difícil. 

Procedendo a uma análise das opções assinaladas pelos alunos na questão 5, bem 

como das respetivas justificações, embora num universo de 10 inquiridos, 2 não tenham 

justificado, metade dizem que leram da mesma maneira, apesar de saberem que haveria 

apenas perguntas orais no final da leitura, e a outra metade não. Embora 2 inquiridos 

não tenham justificado as suas opções, mas analisando as justificações existentes, 

verificou-se que a maioria manteve a mesma forma de ler. 



 

84 

Na questão 6, a maioria dos inquiridos referiu não ter alterado a sua postura, 

mesmo sabendo que lhes seriam colocadas mais perguntas do que habitualmente pela 

professora. Justificaram dando a entender que não havia necessidade de mudar de 

postura, apenas deveriam estar com mais atenção e concentração para formular as suas 

respostas. 

Através dos resultados obtidos na questão 7, verificou-se que quase todos os 

inquiridos, mais concretamente 8 em 10, sentiram que tinham conseguido participar 

oralmente com maior frequência durante a última aula de projeto, tendo sido referido 

que se estava a treinar mais a oralidade, facilitando assim a formulação de respostas à 

professora. 

Tendo-se constatado na questão 8 que todos os inquiridos tinham revelado o 

sentimento de terem conseguido participar com maior qualidade na última aula de 

projeto respondendo com frases gramaticalmente mais corretas e completas, foram aqui 

apresentados como argumentos por parte dos alunos o facto de a professora ter pedido 

constantemente frases completas (o que os obrigava a responder também de forma mais 

completa), assim como de terem trabalhado mais a oralidade. Deste modo, tornou-se 

mais fácil para os discentes participar oralmente com frases mais ricas em termos de 

conteúdo e mais elaboradas no que respeita à estrutura frásica. 

Em relação à questão 9, num universo de 10 alunos, a maioria dos inquiridos 

achou que o guia bilingue tinha ajudado a responder oralmente e com mais segurança à 

professora, uma vez que 6 alunos selecionaram a opção bastante e 1 aluno assinalou 

muito. Foi salientado que este recurso didático continha expressões úteis para as aulas e 

que o seu conteúdo era bastante claro, o que contribuiu para reforçar a autoconfiança e 

autonomia dos alunos nas suas respostas orais em contexto de sala de aula.  

Finalmente, passando à análise dos resultados obtidos na questão 10, a qual 

questionava os alunos sobre as vantagens e desvantagens do guia usado na aula de 

projeto, as opiniões dadas pelos discentes através das suas respostas foram muito 

favoráveis à sua utilização como meio para promover a língua-alvo através da interação 

oral em sala de aula. Faz-se, todavia, referência a duas desvantagens enumeradas 

aquando da utilização deste recurso material, pois recorrendo ao guia não havia assim 
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necessidade de se pensar tanto nas respostas, visto que algumas já lá estavam, e, por 

outro lado, podia criar habituação, fazendo com que os alunos pudessem não conseguir 

responder com a fluidez que fariam sem a ajuda do guia. 

 

5.2.5. Interpretação dos resultados 

 

Interpretando os dados resultantes deste segundo questionário (cf. Anexo 27, p. 

162), parece ter ficado claro que, aquando da introdução de um tema na aula, a 

sequência de imagens permite que os alunos respondam oralmente com mais facilidade 

às perguntas da professora. Além disso, esses resultados levam-nos também a crer que 

um esquema, tal como aquele apresentado na parte final da aula de projeto ou 

eventualmente noutros moldes, ajuda os alunos a formularem respostas mais complexas 

e mais longas. Por último e como não o poderia deixar de fazer, há que destacar a 

importância da seleção das imagens neste painel. Como as imagens utilizadas na 

referida aula parecem ter sido sugestivas e apelativas relativamente aos tópicos Urlaub 

machen, Ferien e Ferienpläne explorados e trabalhados na aula, interligando pessoas de 

fisionomia diferente, com paisagens características e locais específicos, não esquecendo 

ainda as sensações que daí poderiam despertar, foi assim possível desenvolver a 

consciência intercultural dos aprendentes como estratégia de motivação (Dörnyei, 1994, 

p. 281). 

Percebeu-se também que os alunos mostraram recetividade a este tipo de aula, 

direcionada apenas para trabalhar a oralidade em alemão, encontrando-se motivados. 

Parece ter havido um aumento da attractiveness of the course content by using authentic 

materials (ibidem, p. 281), para além das tarefas, que foram solicitadas pela professora, 

terem-se ajustado aos interesses dos aprendentes. 

Portanto, poder-se-á inferir destes resultados obtidos através do 2.º questionário, 

que o guia bilingue foi eficaz tendo em conta a finalidade para que foi criado. Serviu de 

apoio aos alunos da turma de alemão para responderem oralmente e com maior 

frequência e qualidade às perguntas da professora e funcionou como estratégia 

motivacional, já que, de acordo com as respostas fornecidas pelos alunos à questão 8 do 
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questionário, todos os inquiridos revelaram ter conseguido participar mais na última 

aula de projeto. 

Com base neste dado adquirido, creio poder afirmar que a motivação intrínseca 

dos aprendentes, que é aquela que os leva a fazer alguma coisa por ser naturalmente 

interessante ou agradável (Ryan & Deci, 2000, p. 55), foi estimulada. Ao mesmo tempo, 

considero que a motivação extrínseca originada pelo resultado ou efeito de uma ação, a 

qual “leads to a separable outcome” (ibidem, p. 55), também acabou por ser incitada e 

trabalhada com o recurso didático em questão.  

Ainda no que se refere ao guia didático contendo meios de expressão para 

promover a oralidade dos alunos em sala de aula focando a linguagem específica que 

nela se desenvolve e pratica, na pergunta 10 do questionário, quando os discentes foram 

questionados sobre as vantagens e desvantagens do referido recurso, é dito, por 

exemplo, que “vamos poder estudar com elas e vão ser muito importantes para os 

exames”. Creio ser possível deduzir-se a partir desta afirmação de 1 inquirido que há, 

pelo menos, dois objetivos importantes que visam ser atingidos: estudar com o guia com 

vista a uma melhor preparação e conseguir uma boa nota no exame à disciplina de 

Alemão, já que dos 11 alunos 9 vieram a realizar posteriormente o respetivo exame 

nacional. “The nature and focus of motivation” (Ryan & Deci, 2000, p. 55) parecem 

estar aqui evidenciadas. 

Verificou-se igualmente, que os três textos (Text A, Text B, Text C) apresentados 

na aula de projeto de 31 de maio de 2019 (cf. Anexo 23, p. 150) para produção oral 

foram uma boa estratégia para que os alunos pudessem responder oralmente às 

respetivas perguntas de interpretação de forma acessível ou fácil. Foi possível constatar 

a tendência para manter a mesma maneira de ler durante a leitura desses textos, mesmo 

tendo consciência de que só haveria perguntas orais no final da mesma. O mesmo se 

refletiu na postura dos alunos inquiridos, que se manteve inalterada pela maioria. Da 

informação apurada retira-se, também, a ideia de que os alunos conseguiram responder 

mais frequentemente às perguntas solicitadas da professora, formulando ao mesmo 

tempo respostas orais mais complexas, mais longas e mais ricas. 
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Por último, poder-se-á interpretar da seguinte forma os resultados finais: o guia 

bilingue foi útil e vantajoso para que os alunos pudessem desenvolver a sua oralidade 

em alemão através das perguntas orientadas e solicitadas por parte da professora 

estagiária. A docente procurou manter um constante feedback com os alunos ao longo 

da aula de projeto de 31 de maio, com base nas perguntas do guia, incentivando-os a 

responder de forma mais completa e elaborada, “pointing out the value of the 

accomplishment and not overreacting to errors”
22

 (Dörnyei, 1994, p. 282), o que 

contribuiu, a meu ver, para que os alunos correspondessem positivamente. Essa 

correspondência por parte da turma tornou-se mais notória à medida que a aula ia 

decorrendo, estando convencida de que o envolvimento e participação oral dos alunos 

na aula em questão resultaram num válido contributo para a consolidação do meu 

projeto de investigação-ação. 

 

5.2.6. Conclusão dos resultados obtidos no 2.º questionário 

A apresentação, análise e interpretação dos resultados obtidos no 2.º questionário 

aplicado à turma de alemão 11.º J/R não invalida o facto de deverem ser considerados 

apenas como uma tendência, já que se trata de uma amostra reduzida de alunos,  

Reitero a importância que os meios de expressão utilizados ao longo das três aulas 

de 15, 17 e 31 de maio de 2019 tiveram para preparar melhor os alunos de forma a 

conseguirem expressar-se oralmente com mais desenvoltura e confiança em alemão, 

respondendo assim às perguntas da professora de modo mais completo e correto. Tanto 

a exploração de imagens sobre a “Poluição do Meio Ambiente” associadas ao vídeo 

temático e produção de slogans a que recorreu a professora estagiária na aula de 15 de 

maio, como também um powerpoint sobre a “Proteção do Meio Ambiente” apresentado 

aos alunos para ser comentado e, ainda, posteriores imagens com opiniões diversas de 

pessoas que dão a conhecer a sua postura relativamente ao que pensam sobre o tópico 

em questão no dia 17 de maio, permitiram que os alunos trabalhassem mais a sua 

competência oral com a professora. 

                                                             
22

  “ […] destacando o valor da realização e não exagerando nos erros “ (tradução minha) 
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Mas, acreditando ainda que os resultados neste âmbito podiam ser melhorados e 

como já foi atrás referido, investiu-se, então, durante a aula de 31 de maio numa 

sequência de imagens mostradas no início da aula (Einstieg) para ativar o conhecimento 

dos aprendentes em relação ao tópico e, ao mesmo tempo, motivá-los para se 

expressarem na língua-alvo. No final da aula, o esquema sobre planos de férias foi 

igualmente explorado na turma recorrendo-se aos pronomes interrogativos.  
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Conclusão  

O meu projeto de investigação-ação descrito, neste relatório, teve essencialmente 

como questão fulcral perceber como capacitar e motivar os alunos para responderem às 

perguntas do professor na língua-alvo visando promover, desta forma, a oralidade dos 

alunos em L2, em contexto de sala de aula, nomeadamente nas aulas das disciplinas de 

Inglês e Alemão. Para isso, foi trabalhada a linguagem de sala de aula (classroom 

discourse) com o intuito de proporcionar uma maior interação entre professor e aluno. 

Os meios de expressão mencionados neste relatório foram utilizados, em contexto 

de sala de aula, para promover a interação oral entre professor e aluno ao longo do 

estágio profissional, nomeadamente o guia bilingue com perguntas frequentes 

solicitadas pela professora (classroom discourse). Material didático como imagens, 

trailer, vídeo musical, powerpoint e esquema final sobre planos de férias (Ferienpläne) 

foram usados para estimular a motivação dos alunos com o objetivo de levá-los a 

responder às perguntas do professor na língua-alvo. O esquema relativo aos planos de 

férias apresentado na aula extra de projeto de 31 de maio de 2019 (cf. Anexo 23, p. 150) 

incidiu na ordem/sequência Tekamolo (TKML) que permite estruturar corretamente a 

frase em alemão com a finalidade de orientar o aluno oralmente nas suas respostas. Os 

referidos meios auxiliaram, na minha opinião, para que os aprendentes pudessem 

desenvolver um pouco mais a sua oralidade em L2 dentro da sala de aula. Este 

contributo poderá incentivar à reflexão da problemática, na qual me debrucei e que dá 

corpo à questão deste projeto de investigação-ação.  

Assim sendo, e em jeito de síntese, procurar-se-á, agora, dar uma resposta às 

questões formuladas no final do processo de observação de aulas durante o Ciclo 0 (cf. 

subcapítulo 1.3.). Com base no projeto de investigação-ação realizado, os dois ciclos de 

intervenção implementados indicam-nos que, para a fase inicial da aula, o professor terá 

de fornecer alguns meios de expressão para que os alunos possam responder às suas 

perguntas na língua-alvo de forma mais fácil e espontânea, sejam as questões solicitadas 

pelo professor de caráter mais fechado ou aberto. 
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Como prova disso e relativamente à turma de inglês 11.º J, relembro as imagens 

iniciais mostradas em diapositivos, na aula de 24 de maio de 2019, que permitiram uma 

contextualização de Lampedusa, ilha italiana que aparece como ponto de passagem para 

a Europa para muitos dos refugiados oriundos de África. Na aula de 31 de maio de 

2019, as imagens iniciais, sobre os problemas globais, causaram, igualmente, grande 

impacto e suscitaram uma interação oral entre professor e aluno muito construtiva tendo 

estimulado, logo a partir daqui, a oralidade dos discentes na língua-alvo. Nesta fase 

inicial (warm-up stage) das aulas mencionadas, mediante as perguntas pensadas da 

professora, os alunos tiveram a oportunidade de responder em inglês com base no 

conteúdo visualizado. 

No que respeita à turma de alemão 11.º J/R, na aula de 15 de maio de 2019, os 

meios de expressão utilizados espelharam-se no guia bilingue fornecido aos alunos em 

aulas anteriores, tendo sido composto por perguntas específicas de sala de aula e de 

vários tipos. Na sequência da apresentação de um vídeo inicial sobre a poluição do meio 

ambiente, a professora usou o modelo de perguntas baseado no guia bilingue para que 

os alunos pudessem desenvolver, reforçar e melhorar a sua expressão oral em alemão. A 

17 de maio de 2017, foi passado um powerpoint com a função de sensibilizar os 

discentes para a proteção do meio ambiente. A 31 de maio de 2019, para a aula extra de 

projeto, trabalhou-se, ainda, a oralidade dos alunos em L2 recorrendo, novamente, a 

imagens sugestivas e apelativas. 

Através das aulas especificadas, parece também ter ficado de alguma forma 

evidente que, se o professor dedicar mais tempo à comunicação oral na língua-alvo em 

certas fases da aula, os alunos terão mais oportunidades de intervir oralmente expondo 

as suas ideias, consolidando a linguagem de sala de aula, seja ela de índole 

organizacional ou de outro tipo e de desenvolver o seu sentido crítico através de 

argumentos válidos. Como a professora dedicou uma parte substancial destas aulas à 

comunicação oral, os alunos corresponderam positivamente expressando-se mais 

oralmente, quer em inglês, quer em alemão. Em relação à língua alemã, as opiniões dos 

inquiridos (cf. Anexo 27, p. 162) no 2.º questionário vêm comprovar este facto. 
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Por seu turno, as evidências conseguidas na aula extra de projeto de 31 de maio de 

2019 levam-nos a concluir que o professor tem de trabalhar mais a compreensão oral 

e/ou a compreensão específica e explícita de certos tipos de perguntas que fazem parte 

da linguagem de sala de aula (classroom discourse) dos alunos em geral, para que estes 

possam perceber melhor e de forma mais rápida o que lhes é perguntado na língua-alvo. 

De acrescentar que os resultados obtidos na referida aula parecem provar-nos que 

existem estratégias eficazes que o professor poderá implementar para capacitar os 

alunos a responderem às perguntas do professor na língua-alvo com mais 

espontaneidade e confiança. O 2.º questionário aplicado à turma de alemão 11.º J/R (cf. 

Anexo 26, p. 159) permitiu-me recolher, substancialmente, mais dados para o relatório 

final de estágio. Percebi que, com estratégias bem delineadas e focadas para o objetivo 

em curso, os alunos corresponderão e responderão de forma mais eficiente às perguntas 

solicitadas pela professora na língua-alvo, deixando transparecer uma maior motivação 

durante a performance da sua oralidade em L2. Os dados obtidos revelam que as 

estratégias implementadas, assim como os meios de expressão idealizados, parecem ter 

sido eficazes, se tivermos em consideração as respostas dadas pelos alunos no 

questionário final. 

Por último, foi possível constatar que os 5 alunos da turma de inglês 11.º J que 

fazem, igualmente, parte da turma de alemão 11.º J/R demonstraram a mesma 

performance nas suas respostas orais relativamente às duas línguas estrangeiras (cf. 

Anexos 17 e 18, pp. 140-141). 

Tendo procurado responder às questões formuladas no Ciclo 0, conclui-se, 

portanto, que se os aprendentes de uma língua estrangeira tiverem meios disponíveis 

devidamente pensados e estruturados de forma a tornarem-se eficazes para os capacitar 

e motivar a responderem na língua-alvo ao professor, o resultado pode ser francamente 

positivo. Paralelamente, o trabalho poder-se-á tornar muito compensador para o discente 

e, simultaneamente, deveras gratificante para o professor. Embora tendo consciência de 

que a oralidade desenvolvida por parte de um aprendente de L2 poderá depender de 

inúmeras variáveis, procurou-se neste projeto de investigação-ação realçar a 

importância da linguagem de sala de aula como sendo um fator importante para a 
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promoção da língua-alvo. Poder-se-á concluir que as perguntas de sala de aula, quando 

bem planeadas, focadas, tendo em conta a natureza das mesmas (se são de caráter 

organizacional em contexto de sala de aula, se sugerem ou estão relacionadas com 

algum tema, se implicam uma decisão ou ainda uma opinião) e orientadas para os 

diferentes alunos, incentivam a respostas mais frequentes, por parte dos aprendentes, 

podendo essas mesmas respostas tornarem-se mais elaboradas em termos de 

vocabulário e mais organizadas relativamente à estrutura frásica. 

 

Limitações 

Encontrando-me, agora, na reta final deste relatório, tenho a perceção de algumas 

situações ou factos que acabaram, de certa forma, por limitar o enriquecimento do 

conteúdo relatado neste documento como resultado do projeto de investigação-ação por 

mim realizado. 

Passando a enumerar as principais limitações com as quais me deparei durante o 

estágio pedagógico, gostaria de começar por dizer que a autoavaliação por parte dos 

alunos face às atividades decorrentes das aulas de projeto realizadas à turma de inglês 

11.º J não se concretizou dada a escassez de tempo. Nesta disciplina foram lecionadas, 

na totalidade, 21 aulas de Inglês, mais propriamente 19 regências e 2 aulas zero, cada 

uma com a duração de 50 minutos (cf. Anexos 2 e 3, pp. 104-105), o que significa que 

foi despendido muito tempo para planificar as respetivas aulas com toda a 

documentação inerente às mesmas (planificações, fundamentações, também designadas 

por rationale, material didático para a aula, atas das regências e respetivo dossier) a par 

do seminário que decorria, todas as semanas, na escola com a Dra. Emília Gonçalves, 

orientadora da disciplina de Inglês. Daí ter sido um ano exaustivo (mas muito intenso 

pela positiva) para poder cumprir com todos os prazos que me estavam incumbidos. 

Tentei, ainda, fazer uma gestão rigorosa das aulas atendendo não só a todo o trabalho 

que as mesmas implicavam, mas também aos seminários que decorriam na faculdade, os 

quais exigiam, de igual modo, dedicação, empenho e presença. 
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Outro aspeto a que faço referência relaciona-se com a compilação dos dados 

processados relativos ao 1.º questionário aplicado à turma de inglês 11.º J (cf. Anexo 

15, p. 136). Neste documento não foi usada a codificação de cores nas respostas dos 

inquiridos. No entanto, essa codificação foi aplicada no processamento dos dados do 1.º 

questionário da turma de alemão 11.º J/R (cf. Anexo 16, p. 138). Parece, deste modo, 

não ter havido uniformidade de critérios, mas a verdade é que, a meu ver, não se 

justificava o uso de cores nesse 1.º questionário aplicado a todos os alunos de Inglês por 

não ser necessário (não havia a relação de causa e efeito), mas já se justificou numa 

tabela posterior (cf. Anexo 17, p. 140), a cores, com as respostas dos 5 alunos que 

frequentavam a disciplina de Inglês e, simultaneamente, a de Alemão (cf. Anexo 18, p. 

141). O objetivo foi verificar se havia concordância nas respostas dos 5 alunos em 

relação às mesmas perguntas do questionário elaborado para as 2 línguas estrangeiras 

(Inglês e Alemão). Acrescento que a razão para ter usado a referida codificação nos 

dados resultantes do 1.º questionário aplicado à turma de alemão 11.º J/R foi poder 

comparar essas respostas com as do 2.º questionário, que foi implementado no dia 4 de 

junho de 2019 aos mesmos alunos
23

 prevalecendo o anonimato dos inquiridos. 

 Registo ainda outra lacuna evidenciada no início do Ciclo 2, que passo, de 

seguida, a descrever: a professora estagiária tinha apelado aos alunos para estudarem os 

meios de expressão, em casa, através do recurso (guia bilingue com linguagem de sala 

de aula) que lhes tinha sido fornecido na aula, fazendo uso do mesmo como uma 

ferramenta de trabalho. Como não estudaram, foi necessário ter sempre o referido guia 

em sala de aula. Admito que houve aqui um défice de projeto, visto não ter existido um 

treino gradual dos meios de expressão, por parte dos alunos, apesar das recomendações 

da professora. Deveria, por isso, como professora estagiária, ter monitorizado mais de 

perto o uso do guia bilingue por parte dos discentes de modo a que pudessem 

compreender a importância da aplicação dos meios de expressão constantes no guia. 

Por fim, na aula de 15 de maio, cuja planificação se encontra em anexo (cf. Anexo 

22, p. 148), já foi mais trabalhada a interação oral com perguntas orientadas da 

professora, a qual introduziu o problema das alterações climáticas (Klimawandel) 

                                                             
23

 À exceção de 1 aluno (Ale_11) que faltou nesse dia à aula da disciplina de Alemão. 
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através da projeção de uma imagem que continha o seguinte conteúdo: “Klimawandel 

ist ab sofort bei Strafe verboten!”
24

. Seguiu-se, depois, um curto vídeo com duração de 

2,53 minutos. Contudo, não houve antecipação por parte da professora estagiária em 

relação à imagem projetada, ou seja, não foi feita uma preparação aos alunos do 

vocabulário apresentado. Reconheço que nem sempre realizei, adequadamente, a 

antecipação do tema a abordar na aula e nem sempre estabeleci um fio condutor entre as 

várias fases da aula tornando-as estanques, o que não era suposto acontecer. 

Concluindo, tendo feito menção às falhas mais evidentes sentidas ao longo da 

minha Prática Profissional, creio tê-las, contudo, interiorizado de tal modo que estou 

convencida que, no futuro, estas mesmas lacunas serão minimizadas ou até totalmente 

ultrapassadas, já que a aprendizagem das mesmas foi gradual e cada vez mais 

enriquecida por profissionais com muita experiência e saber. 

 
 

                                                             
24

 A mudança climática é a partir de agora proibida com punição! (tradução minha) 
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Anexo 19 

Deutsch Análise das traduções 

- Wie geht es Ihnen? 

- Wie geht es dir? 

- Wie geht’s? 

De um modo geral, todos traduziram de forma aceitável as 

respetivas perguntas. 

- Darf ich die Tafel wischen? 

  
Quase todos respondem certo excetuando 1 que não respondeu. 

- Haben Sie die Frage verstanden ? 

2 alunos mostraram-se confusos no uso da 2.ª pessoa do plural 

e da 2.ª pessoa do singular, tendo traduzido a pergunta 

simplesmente da seguinte forma: “Percebeste?”; 5 responderam 

corretamente. 

- Haben Sie meine Frage verstanden? 

1 aluno voltou a traduzir mal a palavra « Frage » como sendo 

frase: 2 confundiram a 2.ª pessoa do plural com a 2.ª pessoa do 

singular; 4 alunos traduziram corretamente. 

- Gibt es noch Fragen? 

  

Só 2 alunos usam o verbo haver e ninguém traduz como 

dúvidas. Traduzem “Fragen” no singular como pergunta. 

Ninguém traduziu totalmente correto como sendo “Há ainda 

perguntas?” ou “Há ainda dúvidas?”. 

- Sind Sie fertig? 
2 alunos confundem a 2.ª pessoa do plural com a 2.ª pessoa do 

singular traduzindo como “Já terminaste?” ou “Já acabaste?” 

  

- Möchten Sie den Text lesen? 

  

3 alunos traduzem bem; 3 alunos confundem a 2.ª pessoa do 

plural com a 2.ª pessoa do singular, pois traduzem como 

“Gostarias de ler o texto?”; 1 aluno deixa em branco. 

- Darf ich die Aufgabe korrigieren? 

  

5 alunos traduzem bem; 1 aluno traduz “Aufgabe” como 

trabalho de casa confundindo com “Hausaufgabe” e 1 aluno 

não preenche. 

- Wer möchte die Antwort an die Tafel schreiben? 1 aluno não preencheu; 4 alunos traduziram bem; 2 alunos não 

traduziram bem. 

  

  

- Wer möchte auf die Frage antworten? 

- Wer möchte vorlesen? 

  

- Ist es schon Zeit für die Pause? 

  

2 alunos não preencheram ; 5 alunos traduziram corretamente, 

embora 1 destes aluno tenha traduzido “Pause” de forma literal 

para “pausa” sendo mais comum “intervalo”. 

- Verstehen Sie die Bedeutung des Wortes? 

1 aluno confundiu a 2.ª pessoa do plural com a 2.ª pessoa do 

singular; 2 alunos traduziram bem; 2 alunos não preencheram; 

2 alunos confundiram o presente do Indicativo com o Passado. 

- Bitte? 5 alunos traduziram bem e 2 não preencheram. 

- Darf ich Ihnen helfen? 
6 traduziram como “Posso ajudar?”, o que é aceitável, embora 

o mais correto fosse “Posso ajudá-lo(a)?”; 1 não preencheu. 

- Brauchen Sie Hilfe? 
3 não preencheram; 3 traduziram corretamente e 1 traduziu de 

forma aceitável: “È preciso ajuda?”. 

- Ist das richtig?  Todos traduziram bem a expressão. 
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Deutsch Análise das traduções 

- Sehr gut, danke!  

- Gut, danke! 

- Es geht! 

Quase todos os alunos responderam corretamente, já que 2 

alunos não traduziram a 3.ª resposta. 

- Ja, Sie dürfen! 

- Nein, ich bin noch nicht fertig! 
 Todos traduziram corretamente. 

- Ja, ich habe das verstanden. 

- Nein, ich habe die Frage nicht verstanden. 

- Nein, ich habe nichts verstanden. 

Todos traduziram as 2 primeiras respostas de forma correta 

mas nenhum aluno traduziu de forma acertada a 3.ª resposta. 

Parece não conhecerem o advérbio “nichts”. A tradução correta 

seria: ”Não, eu não percebi nada.” 1 aluno continua a traduzir 

“Frage” como frase e não pergunta. Parece haver interferência 

com a língua materna. 

- Ja. Könnten Sie das bitte noch einmal erklären? 

- Nein, keine. 

5 alunos traduziram de forma correta às duas respostas; 2 

alunos não responderam à primeira e responderam mais ou 

menos à segunda, dando a entender que não conhecem o termo 

“keine”, pois responderam como “Não, não.” 

- Noch nicht! 

- Moment mal, bitte! 
Todos traduziram bem ambas as respostas. 

- Ja, bitte. 

- Ja, natürlich! 

- Nein, danke. 

Quase todos os alunos na 2.ª reposta traduziram literalmente, 

ou seja, « Sim, naturalmente! » e apenas 1 traduziu de forma 

mais corrente; “Sim, claro!”. Mais uma vez parece existir aqui 

interferência da língua materna. 

- Noch nicht! 

- Ja, Sie dürfen! 

Quase todos responderam bem; 1 aluno não respondeu de 

forma muito percetível à 2.ª resposta. 

- Ich kann das machen. 

- Ich möchte das lieber nicht machen. 

Apenas 1 aluno não respondeu à 2.ª resposta. Todos os outros 

responderam acertadamente. 

- Ja! 

- Genau! 

- Nein, ich brauche noch mehr Zeit dafür. 

Nenhum aluno traduziu “Genau” como “Exatamente!”, mas 

sim como “Muito bem!”. 

- Natürlich! 

- Leider nicht! 

- So, so… 

Quase todos os alunos traduziram literalmente “Natürlich” 

como Naturalmente e não como Claro. A maioria parece não 

conhecer a palavra “Leider”, pois só 2 alunos traduziram como 

tal ou com esse sentido. 

- Wiederholen Sie die Frage, bitte. Ich habe sie 

nicht vestanden. 

1 aluno continua a traduzir “Frage” como Frase e não como 

“Pergunta”. Todos os restantes traduziram corretamente. 

- Bitte! 

- Ja, gerne! 

- Danke! 

Através das respostas dos alunos, 4 não conseguem traduzir de 

forma acertada a frase “Já, gerne!” que seria “Sim, de bom 

grado!” ou “Sim, agradecia!” ou ainda “Sim, gostaria muito!” 

- Natürlich! 
- Genau! 
- Nein! Nee! 

Os alunos continuam a traduzir literalmente “Natürlich” em vez 

de “Claro!” e “Genau” como “Muito bem!” 
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Anexo 25 

Aula de Projeto realizada a 31 de maio de 2019 

Transcrições das perguntas da professora e das respostas dos alunos 
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