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Resumo 

A compreensão oral assume um papel crucial no desenvolvimento da competência 

comunicativa de uma língua estrangeira. É também considerada como a 

competência mais difícil de aprender devido à sua natureza intrínseca. Para o ensino-

aprendizagem da compreensão oral na sala de aula, os materiais didáticos de 

compreensão oral constituem um elemento indispensável na realização de 

atividades. Nesse sentido, com recurso a metodologia de investigação-ação, foi 

desenvolvido um projeto junto de alunos de nível A1.2 do Curso Semestral de 

Português para Estrangeiros, no âmbito do estágio pedagógico do Mestrado em 

Português Língua Segunda/ Língua Estrangeira, da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, com o objetivo principal de desenvolver a compreensão oral 

dos aprendentes de Português Língua Segunda, através da criação dos recursos 

autênticos e semiautênticos. Com base na fundamentação teórica e tendo em conta 

o contexto da intervenção pedagógico-didática, foram implementadas quatro 

regências que procuraram responder às perguntas orientadoras colocadas no início 

da investigação. Analisando os resultados obtidos, podemos afirmar que: i.) a 

aplicação do modelo da aula centrada na compreensão oral - pré-atividade, 

atividade e pós-atividade - contribui não só para o sucesso da atividade de 

compreensão oral, como promove também o desenvolvimento de outras 

competências, sobretudo a competência linguística nas vertentes da expressão e 

interação oral; ii.) a exploração do uso didático de vídeos interativos possibilita novas 

mudanças positivas no ensino-aprendizagem de compreensão oral; iii.) os materiais 

áudio e audiovisuais criados ao longo da intervenção pedagógica constituem uma 

mais-valia para o enriquecimento de materiais didáticos destinados aos aprendentes 

de Português Língua Segunda de nível A1.2.  

 

Palavras-chave: [compreensão oral, competência comunicativa, materiais didáticos, 

vídeos interativos, Português Língua Segunda] 
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Abstract 

Oral comprehension plays a crucial role in the development of the communicative 

competence of a foreign language. It is also considered to be the most difficult skill 

to learn due to its intrinsic nature. When it comes to the teaching and learning of 

oral comprehension in the classroom, the didactic materials are an indispensable 

element in carrying out activities. In this sense, using action research methodology, a 

project was developed with A1.2 level students of the Semester Portuguese Course 

for Foreigners, within the scope of the pedagogical internship of the Masters in 

Portuguese as Second Language/ Foreign Language, of the Faculty of Arts of 

University of Porto, with the main objective of developing the oral comprehension of 

learners of Portuguese as a Second Language, through the creation of authentic and 

semi-authentic resources. Based on the theoretical foundation and taking into 

account the context of the pedagogical-didactic intervention, four didactic units that 

sought to answer the guiding questions posed at the beginning of the investigation 

were implemented. After analysing the results, we can conclude that: i.) the 

application of the class model centred on oral comprehension - pre-activity, activity 

and post-activity - contributes not only to the success of the activity of oral 

comprehension, but also promotes the development of other competences, 

especially linguistic competence in the areas of oral expression and interaction; ii.) 

the exploration of the didactic use of interactive videos enables new positive 

changes in the teaching and learning of oral comprehension; iii.) the audio and 

audiovisual materials created during the pedagogical intervention constitute an asset 

for the enrichment of didactic materials for the A1.2 level learners of Portuguese as a 

Second Language. 

 

Key-words: [oral comprehension, communicative competence, didactic materials, 

interactive videos, Portuguese as a Second Language] 
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Introdução 

O presente relatório de estágio é o resultado da investigação e intervenção 

pedagógico-didática, desenvolvidas no âmbito do Mestrado em Português Língua 

Segunda/ Língua Estrangeira, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

(FLUP). O estágio pedagógico realizou-se junto de duas turmas de nível A1.2 do 

Curso Semestral de Português para Estrangeiros da FLUP, no ano letivo de 

2019/2020.  

Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver a competência da 

compreensão oral dos alunos, com recurso a materiais criados e materiais autênticos. 

A compreensão oral (CO) é uma das competências mais essenciais da aprendizagem 

de uma língua segunda (LS) / língua estrangeira (LE). Também é considerada como a 

competência mais difícil de aprender devido à sua natureza intrínseca. Para 

potenciar ao máximo o desenvolvimento da CO, o professor precisa de conhecer em 

profundidade as suas características e os processos envolvidos nesta competência. 

Os materiais de CO, como suporte de input, merecem também uma abordagem 

didática relativa ao seu uso nas aulas de línguas. Tendo em conta a importância da 

competência comunicativa no ensino-aprendizagem de línguas, os materiais 

autênticos que apresentam o uso real da língua nas situações comunicativas devem 

ser privilegiados. Porém, as suas características também dificultam a sua aplicação 

nos níveis iniciais de aprendizagem de LS/LE, como era o caso do público-alvo da 

nossa intervenção didática. Nesta situação, torna-se indispensável a criação de 

materiais que se aproximem dos discursos verosímeis e se adequem ao contexto de 

ensino e perfil dos alunos em causa. Portanto, com este trabalho, pretende-se 

também criar uma série de recursos áudio e audiovisuais que podem ser usados nos 

níveis iniciais de aprendizagem de Português.  

A motivação para a escolha deste tema decorre primeiro da importância da CO na 

aprendizagem de LS/LE e da sua dificuldade de aprendizagem. Como uma 

aprendente de Português, tenho tido a consciência da dificuldade da CO durante o 

processo de aprendizagem de Português. Além disso, a escassez dos materiais 

destinados ao desenvolvimento da CO de Português também me motivou para a 
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realização deste trabalho. Constata-se que, no mercado atual, os livros didáticos 

relacionados com o ensino de Português continuam a não ser muitos. Desta maneira, 

queria desafiar-me a criar os próprios recursos didáticos de CO.  

Importa ressaltar que, no segundo semestre do estágio pedagógico, o 

acontecimento da pandemia de COVID-19 fez com que as aulas passassem de 

presencial para online. Esta mudança do método de ensino possibilitou-nos duas 

novas explorações sobre o ensino de CO. A primeira consiste na utilização de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para introduzir um novo modo de 

realizar tarefas de CO. A segunda está relacionada com a intenção de aproveitar a CO 

para aprofundar outras competências, como a competência linguística em geral.   

Com o objetivo de alcançar as nossas finalidades, adotámos uma metodologia de 

investigação-ação e para este fim, elaborámos umas questões de investigação a que 

procuraremos dar resposta através do nosso trabalho: 

i. Há alguns aspetos particulares a ter em conta para levar a cabo as atividades 

de compreensão oral?  

ii. É possível criar materiais semiautênticos para promover a compreensão oral? 

Se sim, é preciso ter em consideração quais princípios?  

iii. É possível usar materiais autênticos nos níveis iniciais de aprendizagem?  

iv. De que forma é que as tecnologias atuais podem contribuir para o ensino de 

compreensão oral? 

v. De que forma é que o desenvolvimento da compreensão oral auxilia a 

aprendizagem de outras competências?  

Posto isto, o relatório encontra-se organizado em dois capítulos. O primeiro capítulo 

dedica-se ao enquadramento teórico que serve de alicerce para a implementação da 

intervenção pedagógico-didática. Inicia-se com a distinção entre a noção de língua 

segunda e língua estrangeira, tendo em conta o contexto de aprendizagem do 

público-alvo da nossa prática letiva. Depois, debruça-se sobre o conceito de 

competência comunicativa, através dos estudos mais relevantes e do documento de 

referência - Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas: Aprendizagem, 
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Ensino, Avaliação (QECR). Seguidamente, realiza-se uma abordagem acerca da 

compreensão oral no ensino-aprendizagem de LS/LE, nomeadamente as suas 

características, os processos envolvidos e as estratégias facilitadoras, bem como as 

atividades normalmente utilizadas. A última parte do capítulo versa sobre os 

materiais didáticos para o desenvolvimento da CO, centrando-se nos materiais 

autênticos e materiais criados, nos critérios de seleção e criação de materiais e na 

construção de exercícios.  

O segundo capítulo incide sobre a descrição da intervenção pedagógico-didática 

realizada na FLUP. Antes de mais, contextualiza-se o plano de intervenção e define-

se o objetivo e a metodologia adotada para levar a cabo o presente trabalho. De 

seguida, caracteriza-se o público-alvo da prática letiva a partir dos questionários 

recolhidos no início de cada semestre. Posteriormente, procede-se a uma descrição 

detalhada das quatro regências implementadas ao longo do ano letivo. Por fim, 

procura-se averiguar os resultados obtidos na intervenção pedagógica, com base nos 

questionários aplicados aos alunos, na observação direta da professora estagiária e 

nos comentários da professora orientadora e dos colegas estagiários. 

Para terminar, procede-se às considerações finais que procuram responder às 

questões orientadoras colocadas no início da investigação e que apontam algumas 

limitações do presente trabalho, bem como algumas sugestões para as investigações 

futuras. 

 

  



16 

1. Enquadramento Teórico 

Para podermos enquadrar devidamente o nosso trabalho, temos de ter em conta 

alguns conceitos que passaremos a apresentar. 

 

1.1. Língua Segunda (LS/L2) e Língua Estrangeira (LE) 

No âmbito da didática de línguas, os conceitos de língua segunda (LS/L2) e língua 

estrangeira (LE) são ambos para designar a aprendizagem de uma língua não 

materna. No entanto, a distinção entre eles tem sido muito problemática por falta 

de um consenso na definição dos conceitos. Por um lado, muitos autores tendem a 

estabelecer um contraste entre os dois termos. Stern (1983 apud Leiria, 2004, p. 1) 

afirma que o termo LS é aplicado para “classificar a aprendizagem e o uso de uma 

língua não-nativa dentro de fronteiras territoriais em que ela tem uma função 

reconhecida” e o termo LE é usado para “classificar a aprendizagem e o uso em 

espaços onde essa língua não tem qualquer estatuto sociopolítico”. Ou seja, a 

distinção de designação entre LS e LE está sujeita ao estatuto sociopolítico que a 

língua tem no contexto de aprendizagem e uso. A definição também se constata no 

Quadro de Referência para o Ensino Português no Estrangeiro (QuaREPE). De acordo 

com este documento orientador, considera-se como LE quando a língua não faz 

parte da socialização primária e como LS quando a língua, não sendo materna, é 

oficial (ou tem um estatuto especial), sendo também a língua de ensino e de 

socialização secundária (Grosso, Soares, Sousa & Pascoal, 2011, p. 4).  

Por outro lado, é de notar que há alguns autores e documentos orientadores que 

não distinguem entre língua segunda e língua estrangeira, como por exemplo ao 

utilizar a língua segunda para referir a aprendizagem de qualquer língua depois da 

primeira (Richards, 1987 apud Leiria, 2004, p. 7). Além disso, Leiria (ibid.) observa “o 

termo L2 (mas repare-se que não é LS...) estar a ser cada vez mais usado no campo 

da investigação para cobrir o estudo das interlínguas de aprendentes de LS e de LE”, 

como no caso do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas: 

Aprendizagem, Ensino, Avaliação (QECR), que utiliza, ao longo do documento, L2 

para referir a aprendizagem de língua não materna, contrastando com L1.  



17 

Posto isto, com vista a distinguir LS/L2 e LE e tendo em conta o contexto de 

aprendizagem em que se encontram os aprendentes de Português considerados do 

presente relatório de investigação-ação, que é situação de imersão linguística, 

adotamos o termo LS/L2, e por sua vez, Português Língua Segunda (PLS/PL2), na 

exploração das práticas pedagógicas. Na verdade, os estudantes a quem lecionámos 

estavam em imersão, ou seja, tinham contacto com a língua fora das aulas. 

 

1.2. Competência Comunicativa 

O termo competência for introduzido na linguística moderna por Chomsky em 1965, 

ao distinguir a competência de performance no âmbito da aprendizagem de uma 

língua materna. A competência refere-se ao conhecimento linguístico do falante-

ouvinte e a perfomance ao uso atual da língua em situações concretas (Chomsky, 

1965, p. 4). Apenas no caso da existência de um falante-ouvinte ideal é que a 

perfomance reflete a  competência. Na verdade, a performance não consegue refletir 

diretamente a competência, pois “a record of natural speech will show numerous 

false starts, deviations from rules, changes of plan in mid-course, and so on”1 (ibid.). 

O linguista (ibid., p. 11) afirma ainda que a competência está relacionada com a 

gramaticalidade, ou seja, as regras linguísticas, enquanto que a performance foca-se 

na aceitabilidade das frases, na receção e produção dos discursos.  

Discordando da definição de competência de Chomsky, o linguista e antropólogo 

Hymes (1972) amplia-a e apresenta o conceito da competência comunicativa, 

considerando que a teoria de competência de Chomsky é limitada por estar apenas 

ligada com as regras gramaticais e não levar em consideração os fatores 

socioculturais e o uso da língua nos contextos situacionais reais. Como atenta o 

autor,  

 

1 Chomsky (1965, p. 3) afirma que “linguistic theory is concerned primarily with an ideal speaker-

listener, in a completely homogeneous speech-community, who knows its language perfectly and is 

unaffected by such grammatically irrelevant conditions as memory limitations, distractions, shifts of 

attention and interest, and errors (random or characteristic) in applying his knowledge of the 

language in actual performance”.  
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the restrict of competence to the notions of a homogeneous community, 

perfect knowledge, and independece of sociocultural factores does not seem 

just a simplifying assumption, the sort that any scientific theory must make 

[...] the need to include a sociocultural dimension might be mentioned 

(Hymes, 1972, p. 55).  

Assim, Hymes incorpora a dimensão sociocultural no conceito da competência, 

argumentando que “social life has affected not merely outward performance, but 

inner competence itself” (ibid., p. 57). A competência deixa de estar relacionada 

apenas com o conhecimento da gramática, mas relaciona-se também com o 

contexto sociocultural no qual um indivíduo se insere. Por sua vez, o autor associa a 

capacidade de uso2 à competência, o que exige que o indivíduo adquira a capacidade 

de adequar a língua às diferentes situações comunicativas, como por exemplo: 

A normal child acquires knowledge of sentences, not only as grammatical, but 

also as appropriate. He or she acquires competence as to when to speak, 

when not, and as to what to talk about with whom, when, where, in what 

manner. In short, a child becomes able to accomplish a repertoire of speech 

acts, to take part in speech events, and to evaluate their accomplishment by 

others (Hymes, 1972, p. 60). 

Ao salientar a importância dos fatores socioculturais e o uso adequado da língua, 

Hymes sugere que o modelo de uma língua deva desenhar a competência na direção 

de condutas comunicativas e vida social (ibid.). Segundo o autor, a competência 

comunicativa assenta em duas componentes principais: a competência linguística, 

que inclui as regras gramaticais, e a competência sociolinguística, que se foca nas 

regras sociais de uso. Além disso, enumera (ibid., p. 63) quatro parâmetros para 

identificar a competência comunicativa:  

• Gramaticalidade: se (e até que ponto) o enunciado é gramaticalmente 

possível;  

 

2 Hymes (1972, p. 64) refere que “competence is dependent upon both (tacit) knowledge and (ability 

for) use”.  
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• Adequabilidade: se (e até que ponto) o enunciado é adequado em função das 

medidas de implementação disponíveis, especificamente em termos dos 

fatores psicolinguísticos;  

• Apropriedade: se (e até que ponto) o enunciado é apropriado relativamente 

ao contexto no qual é usado e avaliado;  

• Realizabilidade: se (e até que ponto) o enunciado pode ser realmente 

realizado3.  

Com base nas propostas de Hymes, Canale e Swain (1980) continuaram a aprofundar 

a teoria da competência comunicativa, procurando também proporcionar alguns 

princípios para a Abordagem Comunicativa ao ensino de línguas, que passa a 

desenvolver-se a partir das décadas de 80 do século XX, sob a influência da 

competência comunicativa. Partilhando da ideia de que “the term ‘comunicative 

competence’ to refer to the relationship and interaction between gramatical 

competence, or knowledge of the rules of grammar, and sociolinguistic competence, 

or knowledge of the rules of language use” (Canale & Swain, 1980, p. 6), os dois 

autores assumem também alguns pontos de vista diferentes. Um exemplo disto é 

excluírem os fatores psicolinguísticos da competência comunicativa (ibid., p. 16). De 

acordo com Canale e Swain (ibid., p. 27), a competência comunicativa é composta 

por três subcompetências: a gramatical, a sociolinguística e a estratégica. Mais tarde, 

Canale (1983) acrescenta a competência discursiva ao conceito da competência 

comunicativa. Por conseguinte, em linhas gerais, o modelo de competência 

comunicativa de Canale e Swain resume-se em quatro áreas de conhecimento e 

habilidade:  

• Competência gramatical: relaciona-se com os códigos linguísticos, seja 

verbais, seja não-verbais, incluindo as regras linguísticas como vocabulário, 

 

3 As frases originais estão em inglês: “1. Whether (and to what degree) something is formally possible; 

2. Whether (and to what degree) something is feasible in virtue of the means of implementation 

available; 3. Whether (and to what degree) something is appropriate (adequate, happy, successful) in 

relation to a context in which it is used and evaluated; 4. Whether (and to what degree) something is 

in fact done, actually performed, and what its doing entails”. 
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formação de palavras e frases, pronúncia, semântica linguística, etc.; 

• Competência sociolinguística: envolve as regras de uso e a compreensão 

apropriada dos discursos em diferentes contextos sociolinguísticos. A 

apropriedade do discurso implica tanto a apropriedade da forma como a do 

significado; 

• Competência discursiva: diz respeito à capacidade de combinar as formas 

gramaticais e os significados para formar um texto coeso e coerente; 

• Competência estratégica: trata-se de estratégias comunicativas que visam 

compensar as falhas de comunicação ou a insuficiência de outras áreas de 

competência comunicativa, bem como contribuir para a eficiência da 

comunicação.  

Para os dois autores, esta teoria de competência comunicativa tem também 

implicações para as metodologias do ensino da língua segunda, especialmente em 

torno à Abordagem Comunicativa ao ensino de línguas. Por exemplo, propõem que a 

abordagem comunicativa deva responder às necessidades comunicativas dos 

aprendentes, que o aprendente de língua estrangeira deva ter oportunidade de 

participar na interação comunicativa com falantes altamente competentes da língua-

alvo; o objetivo primário do programa de língua segunda orientada para a 

comunicação deva oferecer aos aprendentes a informação, prática e muitas 

experiências para satisfazer as suas necessidades comunicativas na língua segunda 

(Canale & Swain, 1980, pp. 27-28).  

O modelo de Canale e Swain (1980) e Swain (1983) foi considerado um grande 

avanço do desenvolvimento da teoria de competência comunicativa. Posteriormente, 

surgiram várias propostas relevantes para completar e aperfeiçoar esta teoria, entre 

os quais se destacam as de Bachman (1990) e Celce-Murcia, Dörnyei e Thurrell 

(1995). Paralelamente a isto, a competência comunicativa foi aplicada na área do 

ensino de línguas, na qual se demonstra cada vez dar mais prioridade ao 

desenvolvimento da competência comunicativa dos aprendentes. Um exemplo típico 

disto remete para a expansão da Abordagem Comunicativa que tem como objetivo 

principal desenvolver as funções comunicativas. Os documentos orientadores 
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destinados ao ensino de línguas também foram influenciadas pela teoria de 

competência comunicativa, como o caso do QECR: 

The view of competence in the CEFR does not come solely from applied 

linguistics but also applied psychology and socio-political approaches. 

However, the different competence models developed in applied linguistics 

since the early 1980s did influence the CEFR. Although they organised them in 

different ways, in general these models shared four main aspects: strategic 

competence; linguistic competence; pragmatic competence (comprising both 

discourse and functional/actional competence), and socio-cultural 

competence (including socio-linguistic) competence (Conselho da Europa, 

2018, p. 130).  

No marco regulador europeu, a competência comunicativa designa-se por 

competências comunicativas em língua, cuja importância é ressaltada diretamente 

no documento, como se pode verificar: “o uso de uma língua abrangendo a sua 

aprendizagem inclui as ações realizadas pelas pessoas que, como indivíduos e como 

atores sociais, desenvolvem um conjunto de competências gerais e, particularmente, 

competências comunicativas em língua” (ibid., 2001, p. 29).  

Para o QECR, a competência estratégica está mais relacionada com a realização de 

atividades4 e, portanto, é considerada como uma estratégia de comunicação, não 

constituindo uma componente própria da competência comunicativa. Como tal, de 

acordo com o QECR (2001) e o Volume Complementar do QECR (2018), a 

competência comunicativa compreende três componentes, sendo estas a 

competência linguística, sociolinguística e pragmática. Estes três aspetos “are always 

intertwined in any language use; they are not separate ‘components’ and cannot be 

isolated from each other” (ibid., 2018, p. 130). Para orientar o desenvolvimento das 

competências comunicativas no ensino-aprendizagem de línguas, o QECR oferece 

 

4 O QECR refere que “as estratégias são um meio que o utilizador da língua explora para mobilizar e 

equilibrar os seus recursos, para ativar capacidades e procedimentos, de modo a estar à altura das 

exigências de comunicação em contexto e a completar com êxito a tarefa em causa, da forma mais 

exaustiva ou mais económica, segundo os seus objetivos pessoais” (Conselho da Europa, 2001, p. 90). 
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ainda uma série de escalas com descritores detalhados para os aspetos desdobrados 

de cada subcompetência, como se observa na Figura 15.  

 

 

 

5 Para o conhecimento detalhado das escalas de descritores, consulte o Volume Complementar do 

QECR (2018, pp. 131-144). 

Fonte: (Conselho da Europa, 2018, p. 130) 

Figura 1 - Competências comunicativas em língua 
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A competência linguística inclui a dimensão da linguística geral (morfossintática) e de 

vocabulário, bem como as áreas da fonologia e ortografia. Importa salientar que o 

Volume Complementar do QECR, de 2018, faz uma revisão sobre a parte fonológica, 

tendo em conta que a descrição dessa parte no documento de 2001 parece irrealista, 

particularmente na mudança de B1 (a pronúncia é claramente inteligível mesmo que, 

por vezes, se note um sotaque estrangeiro ou ocorram erros de pronúncia) para B2 

(adquiriu uma pronúncia e entoação claras e naturais). 

In language teaching, the phonological control of an idealised native speaker 

has traditionally been seen as the target, with accent being seen as a marker 

of poor phonological control. The focus on accent and on accuracy instead of 

on intelligibility has been detrimental to the development of the teaching of 

pronunciation. Idealised models that ignore the retention of accent lack 

consideration for context, sociolinguistic aspects and learners’ needs. 

(Conselho da Europa, 2018, p. 134) 

Por conseguinte, o Volume Complementar do QECR (2018) deixa de considerar a 

pronúncia nativa como o objetivo do controlo fonológico, admitindo os possíveis 

sotaques dos aprendentes devido à influência de outras línguas, desde que a 

compreensão dos discursos seja assegurada.  

Já a competência sociolinguística refere-se ao conhecimento e às capacidades 

exigidas para lidar com as condições sociais do uso da língua, nomeadamente os 

marcadores linguísticos de relações sociais, regras de delicadeza, expressões de 

sabedoria popular, diferenças de registo, dialetos e sotaques. Trata-se de uma 

competência que “afeta fortemente toda a comunicação linguística entre 

representantes de culturas diferentes, embora os interlocutores possam não ter 

consciência desse facto” (Conselho da Europa, 2001, p. 35).  

Por fim, a competência pragmática integra três componentes: a competência 

discursiva (relativamente à flexibilidade, tomada da palavra, desenvolvimento 

temáticos, coerência e coesão), a competência funcional (em termos da fluência e 

precisão proposicional), e a competência da conceção. Em comparação com a 

competência linguística que se preocupa com o uso correto da língua, a competência 
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pragmática está relacionada com o uso atual e adequado da língua (ibid., 2018, p. 

138). 

Resumindo, a competência comunicativa desempenha um papel primordial na 

prática e pedagogia do ensino-aprendizagem de LS e LE, sendo que a comunicação é 

o centro da finalidade da aprendizagem de línguas. Ao valorizar a competência 

linguística, não se deve ignorar o desenvolvimento das competências socioculturais e 

pragmáticas, através das quais os aprendentes conseguem dominar o uso adequado 

da língua nos contextos culturais reais, uma vez que “a língua é um fenómeno 

sociocultural” (ibid., 2001, p. 169). A competência comunicativa pode ser ativada 

durante o processo da realização das atividades linguísticas, que incluem a produção, 

receção, interação ou mediação (ibid., p. 35). Deste modo, deve recorrer-se às 

atividades orais e escritas para promover a competência comunicativa dos 

aprendentes.  

 

1.3. Compreensão Oral 

Listening is the Cinderella skill in second language 

learning. All too often, it has been overlooked by its 

elder sister – speaking. (Nunan, 2002, p. 238) 

 

Na aprendizagem de uma LS e LE, a compreensão oral assume-se como uma 

competência fundamental para a comunicação. Além disso, considera-se que os 

aprendentes de LS/LE dedicam mais de 50 por cento do tempo de utilização da 

língua-alvo à compreensão oral (Nunan, 1997, p. 37). Efetivamente, nas situações 

comunicativas da vida real, passamos muito tempo a ouvir os discursos orais dos 

outros, seja para obtermos informações na situação transacional 6 , seja para 

 

6 Com base na função da língua, Brown e Yule (1983) dividem as situações comunicativas em 

transacional e interacional. No primeiro caso, a língua é usada para transmitir informações factuais ou 

proposicionais e, no segundo, a língua serve para estabelecer e manter relações sociais. Afirmam 
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estabelecermos relações sociais na situação interacional. Ouvir rádio, ver televisão, 

assistir a palestra, a aulas, são alguns exemplos do primeiro caso, no qual o ouvinte 

só precisa de ouvir e compreender o que é dito pelo falante, enquanto que, no 

segundo, se destaca a troca de turnos de fala entre o ouvinte e o falante, tais como 

pedir ajuda a um estranho na rua, conversar com os amigos e a família, fazer 

compras, etc.  

Sendo uma das quatro habilidades básicas (ouvir, falar, ler, escrever) de língua, a 

compreensão oral também está interligada com outras competências, sobretudo a 

produção oral. Field (2009, p. 2) afirma que uma necessidade a longo prazo dos 

aprendentes de LE reside em interagir oralmente com outros falantes da língua-alvo. 

Nas palavras de Rost (2011, p. 1), “there is no spoken language without listening”, 

salientando assim este autor a relação interdependente entre a compreensão e 

expressão orais. Aliás, Nunan (2002, p. 239) refere também que “without 

understanding input at the right level, any learning simply cannot begin. Listening is 

thus fundamental to speaking”. Daí percebe-se que, para o desenvolvimento de 

competências orais, a compreensão não é menos importante do que a expressão.  

Além disto, como uma fonte de input da língua-alvo, a compreensão oral providencia 

a oportunidade de expor os aprendentes aos discursos orais das diversas situações 

comunicativas em língua-alvo, contribuindo para o desenvolvimento de output, 

especialmente da produção oral e escrita.  

Não obstante a sua importância, vários autores (Nunan, 1997, 2002; Field, 2009, p. 1; 

Nation & Newton, 2009, p. 37) apontam que a compreensão oral era a mais 

negligenciada das quatro habilidades na sala de aula de línguas, especialmente 

quando as horas letivas são limitadas: é comum que a parte da compreensão oral 

seja reduzida e desvalorizada. Para além disto, em termos dos estudos e 

investigações, a metodologia sobre as aulas de compreensão oral tem sido pouco 

discutida e investigada, devido aos fatores históricos e à natureza da compreensão 

 

 

ainda que a maioria das interações humanas é caracterizada pelo uso da língua mais interpessoal, em 

vez de mais transacional. Ou seja, a comunicação é a principal função da linguagem. 
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oral.  

No que diz respeito ao desenvolvimento histórico, apenas desde a década de 60 do 

século XX e com a chegada da Abordagem Comunicativa é que a compreensão oral 

passou a ser considerada uma competência a desenvolver no ensino-aprendizagem 

de línguas, pois até então tinha sido praticada apenas a fim de auxiliar 

principalmente o ensino de gramática (Field, 2009, p. 1). Já relativamente à natureza 

da compreensão oral, a audição é uma atividade invisível que ocorre na mente dos 

indivíduos, o que impede a observação direta sobre este processo e, portanto, torna 

difícil a investigação. Field (ibid., p. 38) defende que a compreensão oral é a mais 

interiorizada das quatro competências principais, comparando ainda esta com a 

compreensão escrita, que apesar de ser também interiorizada, pode ser observada 

através dos movimentos da vista do leitor a mover-se nas páginas, o chamado “eye 

tracking”, que pode ser objetivamente medido. Quanto à compreensão oral, não há 

maneira de saber se o ouvinte está a ouvir ou se está a focar-se no que é dito. Desta 

maneira, a única evidência disponível para saber se o aprendente compreende é 

indireta, com recurso às perguntas e tarefas de compreensão (ibid., p. 80).  

Por causa da sua natureza, a compreensão oral é, tradicionalmente, considerada um 

processo passivo, no qual o ouvinte apenas ouve a informação transmitida pelo 

falante. No entanto, a audição não representa mesmo a compreensão oral; para 

Field (ibid., p. 29), “comprehension is certainly the end product of listening”. Cada 

vez mais estudos recentes reconhecem a compreensão oral como um processo ativo 

e interpretativo (Richards, 2008, p. 1), pelo que em vez de receber inalteradamente a 

mensagem transmitida, o ouvinte interpreta e constrói o significado da informação 

em função do contexto (Lynch & Mendelsohn, 2002, p. 194 apud Nation & Newton, 

2009, p. 39), dos seus conhecimentos linguísticos e dos seus conhecimentos do 

mundo.  
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1.3.1. Características da Compreensão Oral 

Na maioria das situações comunicativas, os ouvintes têm alguma ideia daquilo que 

irão ouvir, tal como quem é o falante, qual o tema e o nível de formalidade, 

resultando assim este conjunto numa expectativa de compreensão oral pré-formada. 

Apenas em poucos casos não temos nenhuma ideia do que vai ser dito. Temos 

também o propósito da audição (Ur, 2013; Anderson & Lynch, 1988), para o qual 

tendemos a reter mensagens importantes a partir do que ouvimos e a ignorar as que 

não correspondem aos nossos interesses, tal como acontece na compreensão escrita. 

Como foi referido, Brown e Yule (1983) apresentam dois tipos de situações 

comunicativas, sendo elas a comunicação transacional e a interacional. Em função 

disto, os propósitos ou objetivos de audição também podem ser da vertente social 

(interacional) ou da vertente informacional (transacional). Existe também uma 

relação entre expectativas e propósitos, ou seja, “we expect to hear something 

relevant to our purpose” (Ur, 2009, p. 107). Por outro lado, as expectativas e o 

propósito encontram-se ligados com a compreensão dos ouvintes. Isto é, os 

discursos que correspondem melhor com o que o ouvinte deseja ou precisa de ouvir 

são interpretados de forma mais correta e precisa, do que os que são irrelevantes ou 

fora da expectativa (Ur, 2013, p. 4). Além disto, o conhecimento do contexto e dos 

propósitos de compreensão também pode reduzir significativamente a pressão de 

compreensão porque assim o ouvinte só precisa de ouvir algo específico, em vez de 

tentar perceber todas as palavras do texto (Vandergrift, 2002). 

Na situação comunicativa interacional, é também esperado que o ouvinte dê uma 

resposta ao que ouve, seja verbal (p.e. responder às perguntas) ou não-verbal (p.e. 

expressões faciais, contactos visuais, gestos corporais, acenos de cabeça, ou até uma 

ação, como quem ouve uma receita e executa o prato culinário). A visibilidade dos 

falantes é outra característica da compreensão oral na vida real. Mas hoje em dia, 

com o desenvolvimento das novas tecnologias, nas conversas online também é 

muito comum apenas ouvirmos as falas sem nos vermos. Além disto, na vida real, 

existem abundantes pistas ambientais que podem proporcionar algumas 

informações sobre a situação contextual e os falantes, auxiliando a compreensão 

oral.  
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A compreensão oral é uma atividade de receção, tal como a compreensão escrita. A 

audição não está sob controlo do ouvinte: é o falante que decide o conteúdo, o 

vocabulário e ritmo de fala, etc. Segundo Buck (2001, p. 6), visto que a compreensão 

oral ocorre em tempo real, não é recursiva como a compreensão escrita: se o 

discurso não for compreendido bem naquele momento, não é possível voltar atrás 

para verificar e confirmar o que foi dito; também é difícil guardá-lo na memória. 

Mesmo que o ouvinte possa pedir ao falante a clarificação ou repetição do que foi 

dito, para recuperar a parte da informação perdida, normalmente não irá ouvir as 

mesmas palavras, porque os falantes tendem a reestruturar a frase ou exemplificar 

para facilitar a compreensão. Embora as palavras sejam completamente iguais, a 

acentuação e a entoação são diferentes. Consequentemente, “in normal language 

use, we get just one chance at comprehension, and only one” (ibid.). 

Para além do acima referido, importa salientar o discurso informal na compreensão 

oral da vida real, pois a palavra-chave da compreensão oral incide na audição e 

interpretação do discurso oral. Ur (2009, p. 106) indica que a maioria dos discursos 

orais que ouvimos se caracteriza pela informalidade e espontaneidade: “the speaker 

is making it up as he or she goes along rather than reading aloud or reciting from 

memory”. Como tal, na comunicação real, os ouvintes também costumam 

concentrar-se no significado da mensagem, em vez de na maneira como a 

mensagem é pronunciada (Brown, 1990, p. 3). Por isso, muitas pessoas não sabem 

como é que a língua é falada. De acordo com Ur (2009, p. 106), os discursos 

informais destacam-se pelas seguintes características: 

• Segmentos: o discurso oral encontra-se sempre em pequenos segmentos. 

Especialmente nas conversas informais, as pessoas mudam de turnos de fala 

e os discursos são muitas vezes encurtados.   

• Pronúncia: as palavras são frequentemente mal pronunciadas, diferentes da 

norma fonológica padrão. Por exemplo, no discurso normal, é comum que 

alguns sons sejam modificados pelos sons próximos ou outros desapareçam.  

• Vocabulário: a linguagem é mais coloquial, menos precisa.  

• Gramática: a estrutura do discurso informal tende a ser agramatical; o 
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exemplo típico é a quantidade de frases incompletas. 

• “Ruído”: trata-se das informações que não podem ser identificadas pelo 

ouvinte. As razões que conduzem a esta situação podem ser muitas, ou 

porque as palavras não são ditas claramente ou são desconhecidas para o 

ouvinte, ou porque o ouvinte não presta atenção ao que é dito.  

• Redundância: muitas vezes, falamos mais do que é necessário, através das 

formas de repetições, falsos começos, reformulações, autocorreções, 

elaborações, tautologias, entre outras. Como refere Cohen (1975, 1977 apud 

Buck, 2001, p. 5), “Language is by its nature extremely redundant”.  No 

entanto, as redundâncias, por vezes, também podem beneficiar a 

compreensão dos ouvintes, pelo que estes podem recuperar algumas 

informações perdidas com as informações redundantes.  

• Não-repetição: normalmente o discurso não é repetido e apenas pode ser 

ouvido uma vez, mas pode ser recuperado através da redundância ou pedido 

de repetição ou clarificação.  

Dentro destas especificidades do discurso informal, a pronúncia e o vocabulário são 

os aspetos mais referidos pelos aprendentes de LS/LE no que toca às dificuldades da 

compreensão oral.  Como explica Brown (1990, p. 1), quando estamos a ouvir uma 

língua estrangeira, estamos a ouvir os sons da língua-alvo que não são organizados 

da mesma maneira que os sons das nossas línguas familiares. Lemos as palavras com 

margens claras nos livros e aprendemos a escrever com espaços entre palavras. Aliás, 

na sala de aula de LS/LE, o professor tende a pronunciar clara e lentamente as 

palavras para que os alunos consigam perceber. De igual modo, muitos métodos e 

manuais de línguas incluem gravações que são muito lentas e propositadamente 

simplificadas. E quando os alunos se encontram em situações comunicativas 

autênticas, ficam frequentemente surpreendidos pela maneira de falar dos nativos, 

principalmente devido à diferença da pronúncia e ao facto de as palavras não serem 

pronunciadas separadamente umas das outras, o que as torna difíceis de identificar. 
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No caso específico do Português, as Orientações Programáticas de Português Língua 

Não Materna (Ministério da Educação, 2008, p. 10) salientam as dificuldades para a 

compreensão do oral por aprendentes de Português Língua Não Materna: 

Contrariamente àquilo que acontece com línguas como o espanhol ou o 

italiano, e com o português do Brasil, o português europeu contemporâneo 

caracteriza-se por um enfraquecimento das vogais átonas, o que torna, na 

sua modalidade oral, bastante difícil de descodificar por falantes não nativos. 

Uma velocidade de elocução alta acentua este fenómeno, motivando 

processos fonológicos como supressões, assimilações e metáteses, que 

afastam bastante o formato de uma palavra ou de uma sequência fónica da 

sua representação gráfica.  

Daí percebe-se as particularidades da compreensão oral de Português Europeu 

Contemporâneo (PEC) em termos de pronúncia. Além disto, Duarte e Carvalho 

(2018a, p. 164), tendo em conta todos os possíveis entraves à boa compreensão do 

PEC para um falante não nativo, analisam também as seguintes dificuldades 

empregando os exemplos:  

Aférese, isto é, supressão de vogais ou sílabas (p.e. ainda – inda; está - tá ); 

contrações (p.e. para o - pró); omissão de vogais finais (p.e. boa); marcadores 

discursivos (p.e. conclusivos – pronto – e iniciais - olha); sufixos com valor 

específico e frequentes no oral informal (p.e. limpadela, jantarada); [...] 

vagueza e conteúdo léxico pouco informativo (p.e. coiso); atenuação 

discursiva pelo diminutivo – inho (p.e. três horinhas); betacismo (p.e. bamos); 

metáteses (p.e. dromir); próteses e paragoge (p.e. alevantar, lere)... 

Através desta breve análise das características dos discursos e da compreensão oral, 

considera-se que elas desempenham um papel importante no ensino-aprendizagem 

da compreensão oral, auxiliando a elaboração das atividades de compreensão oral. 

Ao planificar uma tarefa de compreensão oral, é preciso ter em mente a importância 

das expectativas e o propósito em relação ao processo de compreensão oral dos 

aprendentes. As atividades também se devem enquadrar nas situações 

contextualizadas, pelo que o objetivo dessas atividades é preparar os aprendentes a 
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lidar com a compreensão oral das situações comunicativas da vida real.  

 

1.3.2. Processos da Compreensão Oral 

No âmbito de estudos sobre o processo cognitivo da compreensão oral, as duas 

perspetivas de bottom-up e top-down são as mais reconhecidas pelos investigadores 

desta área. Segundo Nunan (2002, p. 239), Richards (2009, p. 4) e Nation e Newton 

(2009, p. 40), de forma genérica, o processo de bottom-up assume que a 

compreensão oral é um processo de descodificar os sons ouvidos numa sequência 

linear, das unidades menores até ao texto completo. O processo de top-down 

pressupõe que o ouvinte constrói ativamente o significado transmitido pelo falante, 

usando os conhecimentos prévios sobre o contexto e a situação comunicativa para 

compreender o que o falante diz.  

Na verdade, estes dois processos não operam separadamente, mas sim muitas vezes 

de forma interdependente. Vandergrift (2004, p. 4) atesta que os dois processos 

interagem de alguma maneira simultânea, mas “the degree to which listeners may 

use one process more than another will depend on the purpose for listening”, 

apontando assim o papel do propósito da compreensão oral na escolha do tipo de 

processo predominante. Buck (2001, p. 3) defende que a compreensão oral é o 

resultado de interação entre muitas fontes de informação, que incluem o input 

acústico, diferentes tipos de conhecimento linguístico, detalhes sobre o contexto, o 

conhecimento do mundo, etc., e os ouvintes usam qualquer informação disponível 

ou relevante para interpretar o que o falante diz. 

Em vez das perspetivas de bottom-up e top-down, Field (2009) propõe o processo de 

descodificação e construção de sentido para descrever o processo de compreensão 

oral. A razão pela qual o autor adota estes dois termos está relacionada com a 

seguinte opinião:  

Because listening is online, we cannot assume that there is an easy ‘bottom-

up’ progression from sounds to syllables to words to phrases. And the ‘top-

down’ uses of context can serve two very different purposes: to compensate 

for gaps in understanding or to enrich a fully decoded message (ibid., p. 132). 
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Para o autor, um ouvinte, tanto em língua materna ou língua estrangeira, envolve-se 

em dois tipos de comportamento auditivo. Antes de mais, ele precisa de tratar do 

sinal que chega ao seu ouvido, na forma de uma série de pistas acústicas que têm de 

ser traduzidas primeiro em fonemas da língua-alvo e, de seguida, em palavras e 

frases armazenadas no vocabulário do ouvinte, e depois numa ideia abstrata. Esta 

operação designa-se por descodificação, como se ilustra o esquema seguinte:  

 

É, no entanto, de notar que o ouvinte pode não seguir estas unidades uma após a 

outra, pelo contrário, pode usar duas ou mais unidades em simultâneo. Um alto grau 

de automatismo neste processo é a maior diferença que distingue um ouvinte 

competente de um menos competente: ao associar os grupos de sons às palavras do 

seu vocabulário, citando Field (ibid. p. 114), um ouvinte competente demonstra as 

seguintes características: 

1. Precisão: salvo nas situações com muito barulho, o ouvinte está 

confiante de fazer correspondências corretas. 

2. Rapidez: não precisa de esforçar-se por recordar um grupo de sons 

depois de estes passarem. 

3. Sem esforço: presta a mínima atenção mental a este processo.  

Mas o processo de compreensão oral não acaba por aqui, pois o que o ouvinte 

consegue extrair a partir da descodificação é apenas o significado literal da 

mensagem ouvida. Portanto, o ouvinte tem de usar a informação externa para 

compreender a mensagem, recorrendo ao seu conhecimento do mundo ou ao que é 

ouvido até ao momento. Trata-se assim de construção de sentido. Field fez também 

uma representação para este processo:  

Fonema Sílaba Palavra
Grupo de 
palavras

Sintáxe e/ou

Entoação
Significado

Fonte: (Field, 2009, p. 114) 

Figura 2 - Esquema do processo de descodificação 
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Com base neste esquema, comprova-se novamente que o ouvinte não recebe 

apenas a mensagem transmitida pelo falante. Pelo contrário, “the listener has to 

remake the message” (Brown, 1995 apud Field, 2009, p. 209), contando com duas 

formas principais, isto é, amplificar o que é dito pelo falante através do 

conhecimento externo e organizar a informação recebida. No que diz respeita à 

primeira, através do processo de descodificação, o ouvinte consegue obter um 

 

TÓPICO 

ATUAL 

CONHECIMENTO EXTERNO 

*do mundo 

*do falante 

*da situação 

 

CONHECIMENTO 

EXTERNO 

 

REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA 

levada adiante 

 

INFORMAÇÃO PROPORCIONAL

a partir do input

INFORMAÇÃO SINTÁTICA

relativa ao contexto

SIGNIFICADO DA PALAVRA

relativa ao contexto

INFERÊNCIA

a partir de

*Conhecimento do mundo

*Tópico atual

*Falante 

RERESENTAÇÃO DO SIGNIFICADO

*enriquecida pelo conhecimento 
externo e inferência

*relativa à situação 

SELEÇÃO

Intenção do falante

Propósito do ouvinte

Reter - Omitir - Generalizar

INTEGRAÇÃO

MONITORIZAÇÃO PARA 
CONSISITÊNCIA

CONSTRUIR UMA ESTRUTURA 
INFORMACIONAL

Fonte: (Field, 2009, p. 211) 

Figura 3 - Esquema do processo de representação discursiva 
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significado proporcional, ou seja, significado literal do input. Depois, para 

compreender a relevância da mensagem, recorre ao conhecimento externo, de que 

fazem parte conhecimento do mundo, tópico atual e características do falante, 

construindo assim uma representação do significado da informação ouvida. No 

entanto, nem todas as informações ouvidas são de igual importância e a memória a 

curto prazo é limitada, remetendo, por isso, para o processo de organizar a 

informação ouvida. Assim sendo, tendo em consideração a intenção do falante e o 

propósito do ouvinte, com base nas informações úteis e claras, as mensagens são 

selecionadas, omitidas e retidas pelo ouvinte, contribuindo assim para uma 

representação discursiva, ou seja, o significado global do discurso.  

No ensino-aprendizagem da compreensão oral da LS/LE, as atividades têm sido 

desenvolvidas em função dos processos de bottom-up/ descodificação e top-down/ 

construção de sentido.  No entanto, a prioridade destes dois tipos de processos tem 

sido muito discutida pelos investigadores. A compreensão oral focada no significado 

(Meaning-focused listening) privilegia a abordagem de top-down na compreensão 

oral (Nation & Newton, 2009, p. 41). Contudo, Nation e Newton (ibid.) chamam a 

atenção para a importância do processo de bottom-up na compreensão oral de 

língua segunda. De acordo com os dois autores (ibid.), por um lado, a compreensão 

pode ser alcançada sem atenção7, visto que é possível captar pistas a partir do 

contexto e reter algumas palavras-chave mesmo sem atender à forma gramatical da 

mensagem; por outro lado, ainda que a compreensão oral focada no significado seja 

importante, os aprendentes precisam de ter oportunidades de prestar atenção aos 

detalhes da língua para que consigam aprender os aspetos do sistema linguístico que 

podem não ser tão importante para a comunicação básica, mas sim para a precisão 

da compreensão.  

Brown (1990) sublinha que os aprendentes de LE dependem mais do processo de 

bottom-up do que top-down ao interpretar a mensagem:  

 For complex social and psychological reasons, they are less sure that they 

have grasped the topic being spoken of, the opinion being expressed about it, 

 

7 A frase original é “comprehension is possible without noticing” (Nation & Newton, 2009, p. 40).  
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and the reasons for the speaker wanting to talk about it. They are less sure of 

the relevance of their own past experience in helping them to arrive at an 

interpretation. On top of all that, they are less sure of the forms of the 

language, the typical syntactic structures, and the conventional vocabulary to 

use in discussing this topic (pp. 59-60). 

Field (2009, p. 118) também acrescenta que existem evidências de que os ouvintes 

menos competentes contam fortemente com o processo a nível de palavras como o 

ponto de entrada para a interpretação de LE. Desta maneira, sugere a importância 

das práticas de descodificação na etapa inicial da aprendizagem de LE. 

Training learners to recognize words accurately is time well spent in the early 

stages of listening. Rather than proceeding in the most obvious way from 

smaller units (phonemes) to larger (intonation group), we should perhaps 

focus our attention first on practice at word level and at the level of the 

recurrent lexical chunk. (ibid.) 

Outra razão prende-se com a memória, sendo que o processo de compreensão oral 

está intimamente relacionado com as capacidades cognitivas gerais como a memória 

(Cassany, Luna & Sanz, 2003, p. 107). Tanto quanto se sabe, existem dois maiores 

componentes de armazenamento da memória, isto é, a memória a longo prazo e a 

curto prazo. A última, designada também por memória de trabalho, é muito limitada 

em termos do espaço de armazenamento. Isto implica que, se o ouvinte consegue 

descodificar o input sem esforço, pode libertar grande parte da memória de trabalho 

para interpretar o significado global da mensagem oral. No caso contrário, se a 

descodificação exige muita atenção, resta pouco espaço para interpretar o que é 

ouvido ou recordar o que é dito no início.  

Por conseguinte, nos níveis iniciais da aprendizagem de LE/LS, convém dedicar 

tempo e esforço a aperfeiçoar o processo de descodificação, a fim de que este se 

torne mais automático, tal como acontece com os ouvintes nativos, facilitando assim 

o processo de construção de sentido. Buck (2001, p. 6) também salienta a 

necessidade de automatismo, “given the speed and complexity of normal speech, 

the more automatic the listener’s processing, the more efficient it will be, and the 



36 

faster it can be done. […] For language learners with less automatic processing, 

comprehension will suffer”.   

No entanto, a importância do processo de top-down também não pode ser ignorada, 

pois este ajuda os alunos a usar as informações contextuais para compreender.  

 

1.3.3. Estratégias da Compreensão Oral 

A compreensão oral é provavelmente a menos explícita das quatro habilidades 

linguísticas, tornando-a a mais difícil de aprender (Vandergrift, 2004, p. 3). As 

características dos discursos orais dificultam ainda mais a audição e a interpretação 

das informações transmitidas. Na compreensão oral de uma LE, existe um fenómeno 

comum, que consiste em que muitos aprendentes preferem tentar perceber tudo o 

que ouvem. Para este tipo de aprendentes, a falha na compreensão de alguma 

palavra ou frase pode fazer com que fiquem desmotivados, mesmo que consigam 

perceber o suficiente para os propósitos comunicativos. Segundo Ur (2013, p. 15), 

“the ability to make do with only a part of what is heard and understand the main 

message is a vitally important one for effective listening in a communicative 

situation”.  

Esta perspectiva foi também apontada por Brown (1990, p. 148): nas aulas de LE, os 

materiais de compreensão oral são desenvolvidos “to listen for, and to select for 

attention, certain specific points in the discourse”. Por isso, não é importante se os 

alunos não compreenderem todos os detalhes do que ouvem, o que importa é que 

eles conseguem construir uma interpretação razoável para completar uma tarefa de 

forma bem sucedida.  

The good listener is not someone who understands correctly all of the time; 

by such a stringent criterion all of us would fail. The good listener is someone 

who constructs reasonable interpretations on the basis of an underspecified 

input and recognizes when more specific information is required. (Brown, 

1990, p. 172) 
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Posto isto, Field (2009, p. 286) propõe que a meta do desenvolvimento da 

competência de CO a longo prazo é munir os aprendentes das estratégias de CO: não 

procurar uma compreensão completa, mas tenta usar ao máximo a informação 

reduzida que o ouvinte consegue extrair a partir do input. Nesse sentido, as 

estratégias de compreensão oral são compensatórias, usadas pelos aprendentes 

para lidar com uma falha existente ou previsível na comunicação, melhorando assim 

a eficiência da compreensão do input.  

Como a CO é considerada cada vez mais como um processo ativo e interpretativo,  

surgiram muitos estudos da área que abordam a utilização de estratégias para 

facilitar, monitorizar e avaliar a CO, destacando o papel ativo dos ouvintes no 

controlo do processo de compreensão. A importância do estímulo da participação 

ativa dos ouvintes através do uso das estratégias no processo de CO é sublinhada por 

vários autores (p.e. Brown, 1990, p. 171; Richards, 2008, p. 11). Segundo Cross (2009, 

p. 153), comprova-se que os ouvintes mais proficientes, comparando com os 

ouvintes menos proficientes, usam uma grande variedade de estratégias com maior 

flexibilidade, frequência, sofisticação e adequação para satisfazer as necessidades da 

tarefa da CO. Consequentemente, é fundamental ensinar aos alunos estratégias 

úteis ou incorporar o uso delas nas tarefas, com o intuito de os ajudar a obter mais 

controlo sobre o processo tipicamente invisível e interiorizado da CO. Desta maneira, 

os alunos também podem aumentar a consciência sobre o seu esforço e participação, 

transformando-a em motivação para a aprendizagem da LE.  

O´Malley e Chamot introduzem três tipos de estratégias de aprendizagem, que se 

afiguram como a tipologia mais reconhecida e utilizada (Field, 2009, p. 294). De 

acordo com os dois autores (O´Malley & Chamot, 1990, p. 44 apud Field, 2009, 

p.294), as estratégias podem ser divididas em:  

• Metacognitivo: planificar, monitorizar ou avaliar o sucesso de uma atividade 

de aprendizagem; 

• Cognitivo: operar diretamente sobre a informação ouvida e manipulá-la para 

incentivar a aprendizagem ; 

• Social-afetivo: interagir com outra pessoa para auxiliar a compreensão. 
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Mais tarde, os investigadores da área de CO adaptaram estas estratégias para o 

contexto da compreensão oral. De acordo com Vandergrift (2008, p. 85), as 

estratégias metacognitivas envolvem pensar, regular e orientar o processo da 

compreensão oral, tais como planificar, monitorizar, avaliar e resolver problemas; as 

estratégias cognitivas consistem em manipular elementos do input (p.e. resumir) ou 

aplicar uma técnica específica na audição (p.e. inferir). As estratégias social-afetivas 

referem-se ao uso de técnicas pelos ouvintes para colaborar com outros, verificar a 

compreensão ou diminuir a ansiedade (ibid., 2002, p. 2).  

Nas aulas do ensino-aprendizagem e treino da CO, a instrução metacognitiva é 

proposta por muitos investigadores, tais como Vandergrift, Goh e Richards. Segundo 

Goh (2008, pp. 192-193), o conceito de metacognição é criado por John Flavell (1976, 

1979), para referir a consciência de pensar e aprender do indivíduo: em que é que 

estamos a pensar, como é que pensamos sobre a tarefa de aprendizagem ou 

situação e porque é que estamos a pensar de certa forma em particular. A 

metacognição inclui também a competência de regular estes processos de 

pensamento. 

‘Metacognition’ refers to one’s knowledge concerning one’s own cognitive 

processes and products or anything related to them. e.g. the learning-

relevant properties of information or data […] Metacognition refers, among 

other things, to active monitoring and consequent regulation and 

orchestration of these processes in relation to the cognitive objects or data 

on which they bear, usually in the service of some concrete goal or objective. 

(Flavell, 1976, p. 232 apud Goh, 2008, p. 193) 

Goh (ibid., p. 194) defende uma instrução metacognitiva que combina o 

conhecimento metacognitivo com as estratégias metacognitivas. O conhecimento 

metacognitivo abrange três aspetos do conhecimento declarativo: conhecimento 

pessoal, conhecimento sobre a tarefa e conhecimento sobre as estratégias (Flavell, 

1979 apud Goh, 2008, p. 197). As estratégias metacognitivas propostas por Brown 

(1978 apud Goh, 2008, p. 197) têm sido aplicadas de modo bem-sucedido nos 

estudos de L2 e oferecem considerações muito úteis para o desenvolvimento da 

compreensão oral:  
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• Planificação: determinar os objetivos da compreensão oral e decidir os 

métodos a serem usados para alcançar os objetivos; 

• Monitorização: verificar o progresso da compreensão ou o desenvolvimento 

da compreensão geral; 

• Avaliação: determinar o sucesso do esforço do aprendente no processamento 

do input oral ou o resultado do plano de melhorar a competência de 

compreensão oral. 

Na perspetiva de Vandergrift (2002), quando os ouvintes sabem: a) analisar os 

requisitos da tarefa de compreensão oral; b) ativar um processo de compreensão 

oral adequado; c) fazer previsões adequadas; d) monitorizar a sua compreensão e e) 

avaliar o sucesso dos seus métodos, é que estão a usar o conhecimento 

metacognitivo para alcançar uma compreensão mais bem-sucedida. O autor (2003 

apud Field, 2009, p. 298) salienta também que o uso das estratégias metacognitivas 

se torna especialmente importante à medida que os ouvintes se tornam mais 

proficientes na L2. Na verdade, verifica-se que os ouvintes com alto nível de 

proficiência demonstram melhor uso das estratégias metacognitivas e mais 

conhecimento metacognitivo sobre a natureza da compreensão oral (Goh, 1998, 

1999; O’Malley, Chamot and Küpper, 1989; Vandergrift 1996, 1997; Young, 1997 

apud Goh, 2008, pp. 193-194). 

Importa mencionar ainda que a possibilidade do uso das estratégias metacognitivas 

só ocorre em determinados contextos de compreensão oral, particularmente onde a 

compreensão oral tem carácter não-participativo. Quando as situações 

comunicativas exigem a interação entre os interlocutores, já não é muito apropriado 

usar estratégias metacognitivas. Portanto, é necessário ter em mente as situações 

comunicativas ao usar as estratégias para auxiliar à compreensão, como afirma Field 

(2009, p. 296), “one has to apply a strategy that is appropriate to the situation”.  

Atendendo ao ensino-aprendizagem da CO na sala de aula, Rost (2002, p. 21) resume 

também uma série de estratégias construtivas básicas8 que os ouvintes bem-

 

8 Estas estratégias são propostas por Rost com base nos estudos de Vandergrift (1999) e Rost (2002).  
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sucedidos tendem a adotar ao lidar com as incertezas: 

• Prever: usar expectativas do mundo real para gerar previsões sobre o que os 

falantes vão dizer e o que pode acontecer; 

• Adivinhar: fazer inferências sobre o que os falantes podem ter dito ou 

pretendido dizer, mesmo quando a informação de bottom-up é incompleta; 

• Selecionar: focar nas palavras-chave, tentar selecionar informações 

específicas que são adequadas para completar a tarefa; 

• Clarificar: monitorizar o nível de compreensão oral do ouvinte e identificar 

questões que podem ser colocadas para completar a compreensão parcial ou 

corrigir mal-entendidos, bem como rever a representação do significado do 

ouvinte; 

• Responder: refletir ou tentar formular uma opinião, a interagir com o falante, 

a personalizar o conteúdo, focando no que foi compreendido, tentar falar 

sobre o input ou sobre a conversa de uma forma confortável. 

Posto isto, pode-se concluir que para atingir uma compreensão mais eficiente e 

bem-sucedida, é pertinente ensinar as estratégias de CO ou incorporá-las nas tarefas 

de CO, para que os aprendentes desempenhem um papel mais ativo no processo de 

CO. Como foi sublinhado por Nunan (1997, p. 7), “If learners are aware of what they 

are doing, if they are conscious of the processes underlying the learning they are 

involved, then learning will be more effective”. Especialmente quando o 

conhecimento linguístico e a experiência de compreensão são mais limitados, o uso 

de estratégias é um método valioso de assistir a compreensão da L2 (Field, p. 293), o 

que não só ajuda os estudantes a desempenhar melhor no processo de bottom-

up/descodificação e aproveitar o mínimo input para construir uma ideia geral, como 

também pode oferecer uma maior motivação aos aprendentes, originando uma 

sensação de realização na experiência de compreensão oral.  
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1.3.4. Atividades da Compreensão Oral 

Como foi referido anteriormente, no início do ensino de LE, a CO era realizada 

apenas para introduzir novos conteúdos gramaticais através do input. Foi depois dos 

anos setenta que a CO passou a ser ensinada como uma competência própria. Há 

muitas variáveis para classificar as atividades da CO. Consoante o papel dos 

aprendentes, a compreensão oral pode ser recíproca e não-recíproca (Nunan, 1997, 

p. 6). A compreensão recíproca assenta no diálogo entre os participantes individuais 

que alternam o papel entre ouvinte e falante, tal como nas conversações da vida real. 

Na compreensão não-recíproca, os aprendentes ouvem um texto gravado, o 

conteúdo do qual pode ser monólogo ou diálogo entre dois ou mais locutores, mas o 

papel do ouvinte é não-participativo. Na aula de CO, esta forma é a mais usada pelos 

professores. Há quem diga que a compreensão oral recíproca é o tipo de situação 

mais comum em que o aprendente se encontra na vida real e que, portanto, a 

prática não participativa é irrelevante (Field, p. 61). Mas, na verdade, o uso de 

compreensão oral recíproca nos contextos reais varia muito, dependendo das 

personalidades dos ouvintes e dos contextos comunicativos. Os ouvintes de língua 

materna também monitorizam as conversações ao seu redor. Para os aprendentes 

de LE, citando Field (ibid.), a compreensão não recíproca providencia-lhes mais 

oportunidades de observar e adquirir novos itens da língua-alvo do que as 

comunicações face a face onde eles têm de estar prontos para dar respostas a 

qualquer momento. Por conseguinte, a prática de audição não-participativa em sala 

de aula é certamente relevante para o desenvolvimento da competência de 

compreensão oral nas situações comunicativas reais.  

No ensino-aprendizagem da CO, em função do propósito da tarefa, as atividades de 

compreensão oral podem ser realizadas em dois níveis: compreensão extensiva e 

intensiva. Segundo Field (ibid., p. 14), no caso da compreensão extensiva, os alunos 

ouvem uma vez o áudio para obter uma ideia geral, por exemplo, quem são os 

falantes ou de que estão a falar; a compreensão oral intensiva foca-se na 

interpretação das informações mais detalhadas acerca do input, através da 

reprodução repetida do áudio. Ambas os níveis podem contribuir para o 

desenvolvimento da competência de compreensão oral. Por um lado, a 
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compreensão extensiva incentiva os aprendentes a usar o mínimo input 

descodificado para construir um significado geral da informação, permitindo a 

aplicação das estratégias para auxiliar a CO. Por outro, a compreensão intensiva 

possibilita aos alunos prestar mais atenção às características próprias da língua-alvo, 

tais como a pronúncia, a entoação, o vocabulário, a estrutura sintática, etc., o que 

ajuda a melhorar o processo de descodificação e a aumentar a consciência linguística 

dos aprendentes.  

Atualmente, no que respeita ao formato das aulas de CO, as atividades são 

comummente divididas em três fases: pré-audição, durante a audição e pós-audição. 

Field (ibid., p. 17) identifica um formato atual das aulas de CO: 

1. Pré-audição: 

• Estabelecer contexto 

• Criar motivação para a compreensão 

• Ensinar previamente vocabulário relevante 

2. Durante a audição:   

Compreensão extensiva:  

• Questões gerais sobre o contexto ou atitude dos interlocutores 

Compreensão intensiva: 

• Questões pré-definidas 

• Compreensão intensiva 

• Verificar respostas às questões 

3. Pós-audição: 

• Conhecimento funcional no texto  

• Os aprendentes inferem o significado das palavras desconhecidas 

no texto 

• Reprodução final do áudio; os aprendentes leem a transcrição 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Formato atual de uma aula de compreensão oral 

Fonte: (Field, 2009, p. 17) 
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Antes de pôr em prática a audição, procede-se primeiro à fase de pré-audição. Rost 

(2002, p. 20) também aponta que uma tarefa de CO eficiente envolve sempre um 

passo de pré-audição explícito. Esta fase tem como objetivo contextualizar a 

atividade da compreensão oral, pelo que os aprendentes precisam de ter alguma 

ideia sobre o conteúdo do áudio, formando assim expectativas de CO, como nas 

situações da vida real. A introdução do tema também ajuda a ativar o interesse e os 

conhecimentos prévios  dos ouvintes para antecipar e fazer previsões sobre o 

conteúdo do texto que irão ouvir, como foi sublinhado por Rost (2002, p. 20), 

Vandergrift (2004, p. 29) e Richards (2008, p. 10 ). Além disso, também é necessário, 

nesta fase, estabelecer os objetivos da CO, uma vez que “different listeners often 

understand different things from the same text” (Brown, 1995a apud Buck, 2001, p. 

8). Com os objetivos pré-estabelecidos, os alunos conseguem concentrar-se melhor 

no que é pedido pelos exercícios durante a audição, e não há tanta tendência a 

perderem-se. Esta fase pode incluir também a explicação do vocabulário, a 

pronúncia específica de alguma palavra ou a ideia principal do áudio, mas há fatores 

a ter em conta: alguns professores tendem a ensinar demasiado vocabulário novo ou 

expandir demasiado a informação contextual (Field, 2009, p. 83), pretendendo 

garantir a compreensão oral do áudio. Com efeito, reduzem o tempo disponível para 

a fase de audição, diminuindo a possibilidade de reproduções múltiplas ou a 

investigação das respostas dos aprendentes.  

A fase de audição foca-se na compreensão do áudio, com recurso a qualquer 

atividade visível que os ouvintes realizem para demonstrarem e monitorizarem a 

compreensão oral em curso (Rost, 2002, p. 20). Frequentemente, os professores 

usam exercícios com perguntas para verificar a compreensão. As questões pré-

definidas constituem uma forma de orientar a atenção e a compreensão dos 

ouvintes. Neste processo, a natureza da CO torna a intervenção do professor 

impossível. Como tal, a preparação desta fase é mais problemática para os 

professores porque se trata de planificar uma tarefa que envolve apenas a leitura ou 

a escrita (ibid., p. 20). Durante a audição, os áudios podem ser reproduzidos duas ou 

três vezes conforme as tarefas e as necessidades dos aprendentes. Field (2009, p. 15) 

atesta que, embora nas situações comunicativas reais os ouvintes não tenham a 
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oportunidade de ouvir duas vezes, eles dispõem das pistas visuais (p.e. expressões 

faciais e gestos) e ambientais, assim como da possibilidade de pedir a clarificação 

sobre o elemento que não foi compreendido. Assim sendo, a reprodução múltipla 

pode complementar essa insuficiência de pistas e ajudar os ouvintes, sobretudo os 

mais fracos, a confirmar o que ouvem na primeira vez, ou a compreenderem o que 

não tinham percebido. Constata-se que as audições repetidas permitem aos 

aprendentes construir progressivamente a informação ouvida (ibid.). Após a audição, 

o professor pode verificar as respostas das perguntas com os alunos.  

A fase de pós-audição está relacionada com outros domínios, nomeadamente falar, 

ler e escrever. O professor pode orientar os alunos para prestarem atenção ao 

conhecimento funcional e ao vocabulário do texto. Aconselha-se uma última 

reprodução do áudio, acompanhado da leitura da transcrição. Isto ajuda os alunos a 

concentrarem-se em características fonológicas das palavras do texto (Goh, 2008, p. 

207), bem como em vocabulário novo e na estrutura linguística, promovendo assim a 

consciência linguística (Rost, 2002, p. 22). Para além disto, também se pode realizar 

atividades de escrita e oralidade com o intuito de incentivar o output dos alunos com 

base na compreensão do input (ibid.), estimulando o uso dos novos conhecimentos 

adquiridos na prática. Rost (2011, p. 152) afirma que “speaking ability will tend to 

emerge naturally as a result of extensive work with authentic listening input”. Assim, 

podemos aproveitar a atividade de CO para promover outras competências, com 

particular destaque para a expressão oral, reforçando a eficiência da aprendizagem 

de LS/LE. 
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1.4. Materiais Didáticos para o Desenvolvimento da Compreensão 

Oral 

Materials need to be written in such a way that the 

teacher can make use of them as a resource and not 

have to follow them as a script. (Tomlinson, 2009, p. 8) 

 

Os materiais didáticos de CO constituem uma parte indispensável nas aulas de CO, 

pois é através da utilização de materiais que as atividades de CO são levadas a cabo. 

De forma geral, os suportes de materiais didáticos de CO podem ser áudios e 

audiovisuais. Os áudios são tradicionalmente a forma mais utilizada para praticar a 

compreensão oral na sala de aula. Com o desenvolvimento das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), torna-se cada vez mais frequente recorrer aos 

materiais audiovisuais, que combinam o som com a imagem, auxiliando a 

transmissão das mensagens sonoras.  

Os recursos audiovisuais permitem aos ouvintes ouvir e visualizar em simultâneo, 

como o que acontece na maioria das situações comunicativas reais, possibilitando 

assim aos ouvintes aceder mais facilmente às informações contextuais (Cassany, 

Luna & Sanz, 2003, p. 117). Nesse sentido, ajudam a reduzir a carga cognitiva e 

contribuem para a compreensão oral (Clark et al., 2006; Jones & Plass, 2002 apud 

Rost, 2011, p. 152). Apesar das vantagens dos recursos audiovisuais, os recursos 

áudios continuam a ganhar terreno na sala de aula. A nível da produção, é mais fácil 

e conveniente fazer gravações de áudios do que audiovisuais. Além disso, a ausência 

da visibilidade dos falantes e dos contextos faz com que os alunos se concentrem 

mais nos áudios (Ur, 2013, p. 25; Cassany, Luna & Sanz, 2003, p. 118). Portanto, 

ambos os suportes têm as suas particularidades vantajosas e a seleção deve basear-

se nos recursos disponíveis e na tarefa da CO.  
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1.4.1. Materiais Criados e Materiais Autênticos 

Como foi referido anteriormente, a competência comunicativa ressalta a pertinência 

dos aspetos socioculturais e pragmáticos, para além das estruturas linguísticos. A 

Abordagem Comunicativa ao ensino de línguas que se tem desenvolvido a partir da 

década de 70 do século XX, tem como base a função comunicativa, ou seja, entende 

a língua como meio de comunicação. Sob esta influência, a autenticidade dos 

materiais didáticos passa a ser muito valorizada nas aulas de línguas, visto que este 

tipo de materiais corresponde às características intrínsecas da língua e ao seu uso 

real nas situações comunicativas do quotidiano. Little (1997, p. 228 apud Mishan, 

2005, p. 37) defende que “If language learning depends on language use, we shall 

want to embed the language learning process from the very beginning in a 

framework of communicative language use, and one indispensable part of this 

framework will be an appropriate corpus of authentic texts”. Com efeito, os 

materiais autênticos são propostos para o desenvolvimento da competência 

comunicativa de LS/LE.  

Em relação à definição da autenticidade de materiais, há divergências sobre este 

conceito. Vários autores, como Field (2009) e Gilmore (2007), concordam com a 

definição de  Morrow, para quem, “an authentic text is a stretch of real language, 

produced by a real speaker or writer for a real audience and designed to convey a 

real message of some sort” (Morrow, 1977 apud Gilmore, 2007, p. 98). A partir desta 

perspetiva, os textos autênticos, diferentes dos textos para fins didáticos que têm 

em conta a apresentação de determinado vocabulário ou estruturas linguísticas, 

podem mostrar as características intrínsecas dos discursos e o uso real da língua nas 

situações comunicativas. Usando esse critério, é possível saber se um texto é 

autêntico ou não, através da origem dos discursos e contexto de produção (ibid.). 

Sob esta linha de pensamento, no caso da compreensão oral, Field (2009, p. 270) 

afirma que as gravação autênticas se referem às gravações em que as pessoas falam 

de forma natural e sem o propósito de ensino / aprendizagem de língua na mente.  

Como os materiais autênticos são retirados dos discursos das situações 

comunicativas reais para os falantes nativos, constituem uma maior motivação de 

aprendizagem e fonte de interesse para os aprendentes de línguas. Especialmente os 



47 

materiais autênticos audiovisuais dispõem de um vasto leque de input para os 

aprendentes e podem estimular o “processamento do cérebro inteiro”, o que pode 

resultar numa aprendizagem mais duradoura (Mishan, 2005, p. 41). Desta maneira, a 

exposição aos discursos autênticos é preferível para os aprendentes de L2 e pode ser 

benéfica para o desenvolvimento da compreensão oral (Vandergrift 2002, 2003b; 

Mareschal 2007 apud Vandergrift, 2007, p. 200).  

Ao mesmo tempo, é de admitir que as gravações autênticas podem trazer um maior 

grau de dificuldade por causa das características dos discursos orais que já referimos 

na parte do relatório dedicada à compreensão oral. Retomamos algumas 

características intrínsecas dos discursos naturais: 

 Speakers tend not to pronounce words in the same way students might have 

first heard them in the classroom. In fast speech, boundaries between words 

disappear, for example, when a speaker links the final sound of one word to 

the first of another. Sentence stress and intonation also carry meaning and 

students might find this difficult to recognise (McDonald, 2012, p. 1). 

Para além disto, ainda existem mais dificuldades relacionadas com o vocabulário, 

estruturas sintáticas, sotaques, etc. Ur (2013, p. 23) também indica que a 

compreensão das gravações autênticas, particularmente das conversas, pode até ser 

difícil para os falantes nativos. Como tal, a autora (ibid.) acha que as gravações 

autênticas são apenas adequadas para os aprendentes dos níveis mais avançados. 

No entanto, há muitos autores que defendem o uso dos materiais autênticos mesmo 

nos níveis iniciais, como Mishan (2005, pp. 60-61) que afirma que os materiais 

autênticos, por serem um desafio para os aprendentes, podem contribuir para o 

melhoramento da autoconfiança e a sensação de realização, quando os alunos os 

conseguirem compreender. Não obstante a proficiência limitada da língua, os  alunos 

precisam de ter a oportunidade de enfrentar os desafios de lidar com textos não 

familiares, uma vez que o desafio também é um importante catalisador da 

aprendizagem de línguas.  
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Field (2009) defende também a necessidade de usar os materiais autênticos nas 

etapas iniciais de aprendizagem de L2. Para o autor, “we use authentic recordings to 

expose the listener to the natural cadences of the target language and to train the 

learner in the unfamiliar process of extrapolating meaning from a piece of speech 

that may only partly have been understood” (pp. 276-277). Relativamente a isto, 

Duarte e Carvalho (2018a, p. 162) partilham da mesma opinião:  

Propomos que os alunos sejam expostos desde cedo aos usos da língua, para 

que possam atentar nalgumas especificidades fonéticas, lexicais, pragmático-

discursivas, que se constituem, normalmente, como dificuldades para a 

aprendizagem do Português Europeu (PE), de modo a que as ultrapassam (...) 

Esse encontro entre o aprendente e os discursos reais, com sentido, com as 

suas especificidades fonéticas, lexicais, pragmático-discursivas não deve ser 

adiado. Pelo contrário, deve ter lugar, a nossa ver, desde o início da 

aprendizagem do Português Língua Estrangeira (PLE).  

Em função disso, os discursos autênticos são tão importantes para os novos ouvintes 

como para os mais avançados. Se os alunos não tiverem a oportunidade de ouvir 

discursos autênticos na sala de aula, dificilmente conseguem lidar com a 

compreensão oral da língua-alvo da vida real. Para Field (2009, p. 284), a chave para 

usar mais cedo os discursos autênticos incide na escolha das tarefas que os 

aprendentes sejam capazes de completar, mesmo que muitos conteúdos linguísticos 

estejam para além dos seus conhecimentos atuais. Citando as palavras de Carvalho 

(1993, p. 121), “aprender uma língua estrangeira a partir de materiais autênticos 

possibilita um desenvolvimento mais eclético da compreensão oral e escrita da 

língua em estudo e uma maior facilidade em comunicar efetivamente quando em 

contacto com autóctones”.   

É certo que a valorização da importância dos materiais autênticos na sala de aula 

não significa a negação aos materiais criados, cuja vantagem no ensino-

aprendizagem de línguas é insubstituível. Os materiais criados podem sempre ter em 

consideração o nível de proficiência linguística dos aprendentes e os temas a 

desenvolver exigidos pelo programa do curso de L2, bem como as particulares 

dificuldades de aprendizagem dos aprendentes. Nos níveis iniciais de L2, por 
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exemplo, os materiais criados procuram estruturas sintáticas simples e vocabulário 

de alta frequência, e muitos deles recorrem também a uma velocidade de fala 

reduzida para auxiliar a descodificação (Field, 2009, p. 270). Além disto, é possível 

observar que os materiais criados também podem ser motivadores para os 

aprendentes.  

Há autores, como Gilmore, que atestam que, independentemente de materiais 

autênticos e criados, o que mais importa são os objetivos de aprendizagem, quer 

dizer, “fitness to the learning purpose” (Hutchinson & Waters, 1987, p. 159 apud 

Gilmore, 2007, p. 98). De acordo com o autor, a pergunta “what are we trying to 

achieve with classroom materials?” orienta a seleção dos tipos de materiais: “a 

logical response to this would be that the goal is to produce learners who are able to 

communicate effectively in the target language of a particular speech community, 

that is to say, learners who are communicatively competent” (ibid., p. 98). Desta 

forma, quaisquer materiais que contribuam para a concretização dos propósitos 

comunicativos podem ser usados na sala de aula.  

Tendo em conta o exposto, consideramos que tantos os materiais autênticos como 

os materiais criados devem fazer parte da sala de aula. A combinação do uso dos 

dois tipos de materiais é que podem rentabilizar a eficiência da aprendizagem de 

LS/LE. Porém, é de notar que, devido às características dos materiais autênticos, não 

é fácil encontrar recursos disponíveis e adequados aos temas dos níveis de 

proficiência mais baixos, pois nesta fase a aprendizagem de línguas foca-se mais nas 

situações comunicativas das necessidades básicas. Portanto, no contexto pedagógico 

dos níveis iniciais de aprendizagem, torna-se mais necessário o uso dos materiais 

criados.   
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1.4.2. Critérios de Seleção e Criação dos Materiais 

Hoje em dia, a popularização dos media e Internet permite o acesso a uma grande 

quantidade e variedade de recursos áudios e audiovisuais. Isso implica também a 

complexidade da questão da seleção de materiais adequados àquilo que 

pretendemos. Rost (2001, p. 19) ainda afirma que poucos dos materiais autênticos 

podem ser usados na sua forma original, sem reedição e adaptação, sugerindo que o 

professor precisa de decidir a parte do input que mais vale a pena focar. Porém, nos 

níveis iniciais de aprendizagem, constata-se sempre a dificuldade de encontrar 

materiais autênticos adequados. Neste caso, cabe ao professor a criação dos 

materiais. Graças à massificação das TIC, a criação individual dos áudios e vídeos 

torna-se numa realidade. Os produtos eletrónicos como câmaras digitais, telemóvel, 

gravador de voz e os produtos de multimédia como programas para edição de áudios 

e vídeos facilitam aos professores de línguas a produção dos seus próprios materiais. 

Tanto para a seleção dos materiais autênticos, como para a criação dos materiais, 

existem alguns critérios comuns a que podem recorrer para avaliar a adequabilidade 

dos materiais.  

Antes de mais, muitos autores, tais como Rost (2002, p. 26), Vandergrift (2004, p. 1) 

e Gilmore (2007, p. 106) enfatizam o papel dos materiais autênticos no estímulo da 

motivação de aprendizagem dos aprendentes. Portanto, ao selecionar os materiais 

autênticos, é preciso considerar se o material pode motivar os aprendentes na 

aprendizagem da língua-alvo. De facto, embora o desenvolvimento da internet nos 

disponibilize recursos áudios e audiovisuais autênticos intermináveis, muitos deles 

não são adequados para a utilização nas aulas de línguas. Por exemplo, a maioria das 

conversas espontâneas do dia a dia entre os falantes nativos são monótonas e 

aborrecidas, portanto, este tipo de materiais pode não ter grande utilidade no 

ensino-aprendizagem de línguas, nem conseguir incentivar a motivação dos 

aprendentes. Desta forma, os materiais autênticos que conseguem despertar o 

interesse dos alunos e incentivá-los a ter vontade de aprender línguas devem ser 

privilegiados.  
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Field (2009, p. 275), apoiando-se em McGrath (2002, p. 106), resume uma lista 

categorizada de princípios orientadores para a seleção dos materiais, especialmente 

para os materiais de CO: 

• Relevância: até que ponto é que as gravações representam o tipo de input 

oral que um aprendente vai encontrar? Quão relevante é a tarefa de 

compreensão oral para o contexto da vida real? 

• Interesses intrínsecos do tópico: quão fácil é criar interesses sobre o tópico 

na fase de pré-audição? Quão familiar é o tópico? Ter em mente que o 

conhecimento sobre o tópico é um fator que facilita a compreensão. 

• Adequação cultural: existe algum conteúdo cultural na gravação que pode (a) 

reduzir a compreensibilidade para os ouvintes por outros contextos culturais; 

(b) potencialmente causar ofensa cultural? 

• Necessidades linguísticas: o vocabulário crítico na gravação (p.e. palavras 

críticas para a compreensão do tópico) é familiar para o ouvinte? Até que 

ponto é que a tarefa depende da capacidade de descodificação do conteúdo 

linguístico? Até que ponto é que a tarefa pode ser alcançada sem a 

compreensão completa do conteúdo linguístico? 

• Necessidades cognitivas: quão complexas são as ideias na gravação? Quão 

intensas são? Quão complexas são as relações entre as ideias? Quão 

completa é a estrutura geral dos argumentos? 

• Considerações logísticas, p.e. extensão, audibilidade: Qual é a duração da 

gravação (ter em conta que pode ser necessário reproduzir quatro ou cinco 

vezes)? 

• Qualidade: quão boa é a qualidade? Com que clareza os falantes articulam? 

• Explorabilidade: até que ponto é que a gravação pode ser utilizada nas 

tarefas que indicam claramente a compreensão a nível local e global? 

Estas perguntas não só podem ajudar a avaliar a seleção dos materiais autênticos, 

mas também servem de critérios para a criação de materiais. Para além disso, 

Skierso (1991 apud Rost, 2011, pp. 283-284) ainda refere outros aspetos para avaliar 
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os materiais, tais como a potencialidade dos materiais para desenvolver as 

competências pretendidas, os procedimentos necessários ao empregar os materiais, 

a atualidade dos materiais e os possíveis auxílios externos.   

Atendo às características dos materiais autênticos, de facto, por vezes é 

indispensável fazer adaptações aos materiais originais, com o intuito de se 

adequarem melhor aos alunos e ao contexto de aprendizagem. A simplificação do 

input é um dos métodos mais utilizados pelos professores. De acordo com Cassany, 

Luna e Sanz (2003, p. 23), pode-se fazer ajustamentos do input a nível  

morfossintático (p.e. redução das frases), semântico (p.e. redução de expressões 

idiomáticas e coloquialismo) e fonológico (p.e. desaceleração da velocidade de fala). 

Não obstante,  os resultados acerca da eficácia destas medidas no melhoramento da 

compreensão são inconsistentes e a única medida que se comprova ser útil é o 

ajustamento da velocidade de fala. Nas palavras de Cassany, Luna e Sanz (ibid., p. 24), 

o perigo de simplificar e reduzir o input é que “we risk not only eliminating elements 

crucial to comprehension but also generally impoverishing learners’ input”. No nosso 

ponto de vista, é preferencial manter a originalidade dos materiais autênticos. 

Porém, a adaptação ou não de materiais pode ter em conta os princípios acima 

referidos por Field, tais como a extensão do texto, a relevância do conteúdo. Desde 

que os ajustamentos possam contribuir para a compreensão dos aprendentes e para 

a realização da atividade de CO, é aceitável fazer os possíveis ajustamentos aos 

materiais autênticos.   

Ao criar os materiais áudio ou audiovisuais, há alguns fatores particulares a ter em 

conta. Uma das maiores críticas aos materiais produzidos para fins didáticos é a 

artificialidade do input, diferente daquilo que ouvimos no quotidiano. Nos manuais 

didáticos, “as gravações têm o ritmo de fala muito lento, a entoação exagerada e a 

articulação muito cuidada, recorrendo ao uso padronizado do sotaque (no caso 

português, regra geral, o sotaque lisboeta)” (Ferreira, 2019, p. 31). Portanto, mesmo 

que visem facilitar a compreensão dos alunos, os materiais criados devem tentar 

aproximar-se dos discursos verosímeis, evitando velocidade de fala demasiado lenta 

e procurando chegar a um nível de semi-autenticidade. Em função disso, Ur (2013, p. 

23) observa que “studentes may learn best foram listening to speech which, while 
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not entirely authentic, is an approximation to the real thing”. Além disso, nas 

gravações de áudio ou vídeo, também se pode incluir vozes com outros sotaques 

dialetais para mostrar a variedade linguística. 

Relativamente ao grau de dificuldade dos materiais da CO, Brown and Yule (1983 

apud Gilmore, 2007, p. 109) indicam uma sequência de fatores que podem 

influenciar a dificuldade de compreensão:  

• Os diferentes tipos textuais podem ser representados num nível crescente de 

dificuldade (descrição＜descrição/instrução＜contar histórias＜opinião＜ 

expressão); 

• O número dos elementos no texto e o nível de facilidade para distinguirem 

uns dos outros, portanto, uma narração curta com palavras simples e poucos 

eventos principais pode ser mais fácil do que outra com mais palavras e 

eventos; 

• A velocidade de fala e o sotaque usados nos discursos orais; 

• O conteúdo (gramática, vocabulário, estrutura discursiva e informação 

contextual assumida); 

• Os suportes visuais em conjunto com os textos de CO (imagens do vídeo, 

objetos reais e transcrição dos áudios). 

Duarte e Carvalho (2018b, p. 3) reconhecem que a dificuldade dos textos autênticos 

não deve ser de grau excessivamente elevado que desmotive os aprendentes. 

Sugerem que os alunos comecem por ouvir os discursos monologais, “com algum 

grau de formalidade e, eventualmente, até ditos num débito mais lento que o 

normal” (ibid.). Mesmo assim, alertam para o facto de que os alunos possam só 

conseguir retirar as informações exigidas após várias audições.  

Afinal de contas, os materiais de CO precisam de adequar-se às características dos 

aprendentes (nível de proficiência, faixa etária, contexto cultural, interesses, 

dificuldades), o conteúdo temático e os objetivos de aprendizagem. Também é 

imprescindível expor os aprendentes ao uso real da língua através do input, 

articulando a aprendizagem da sala de aula com o uso da língua na vida quotidiana. 
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1.4.3. Construção de Exercícios 

As tarefas constituem um papel mediador entre o ouvinte e o texto oral. Os 

exercícios de compreensão oral proporcionam aos ouvintes expectativas e 

propósitos de audição, para que não ouçam de maneira muito espontânea e 

descontrolada. Os exercícios permitem também a observação direta e visível da 

compreensão dos alunos, sendo que o processo de compreensão oral propriamente 

dito é interior e envolve um processo invisível. Portanto, os exercícios consideram-se 

como uma ferramenta muito útil para auxiliar os materiais de CO.  

Ao usar os materiais autênticos, vários autores apontam que, em vez de simplificar 

os textos, é melhor ajustar a dificuldade das tarefas (Mishan, 2005, p. 61; Gilmore, 

2007, p. 109; Field, 2009, p. 289; Rost, 2011, p. 171), isto é, construir exercícios 

adequados aos alunos. Mesmo que o texto seja difícil a nível linguístico para os 

alunos, os exercícios adequados também permitem a realização bem-sucedida da 

atividade de CO. Por exemplo, para os alunos dos níveis iniciais de Português, 

compreender completamente o conteúdo de uma entrevista autêntica pode ser uma 

tarefa excessivamente difícil, mas perceber a pronúncia de uma determinada palavra, 

identificar palavras conhecidas  ou distinguir os diferentes sotaques entre os falantes 

já são os exercícios que os alunos talvez sejam capazes de realizar. Este método 

também implica que a compreensão parcial do texto autêntico não é problemática 

para os alunos dos níveis iniciais, pois isto acontece também na vida real (Mishan, 

2005, p. 62). Desde que os alunos sejam capazes de completar aquela tarefa exigida 

que corresponde ao seu nível, não é necessário compreenderem todas as palavras 

dos áudios ou do documentos audiovisuais. Como nos diz Field (2009, p. 278), se os 

alunos não tiverem expectativas de compreender tudo o que ouvem, e tiverem 

oportunidades de ouvir várias vezes e formar hipóteses, não ficarão intimidados com 

materiais autênticos. Pelo contrário, poderão sentir-se mais motivados com os 

exemplos da língua real. 

Falando da motivação, outro aspeto a ter em conta é que os exercícios devem ser 

orientados para o sucesso, o que pode estimular uma sensação de realização para 

aprendentes. Os exercícios de CO nas aulas são destinados a praticar a CO, em vez de 

testá-la (Brown, 2001, p. 8;  Cassany, Luna & Sanz, 2003, p. 111; Field, 2009, p. 80; Ur, 
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2013, p. 27). Da mesma forma, o que importa é o processo da audição e não o 

resultado. O professor não precisa de criar exercícios muitos exaustivos que 

desmotivem os alunos, nem deve focar-se apenas no número de respostas corretas 

que os alunos completam;  citando as palavras de Ur (2013, p. 27), “the best practice 

is obtained by having learners do the activity more or less successfully, not by having 

them fail”.  

De acordo com as Orientações Pragmáticas de PLNM (Ministério da Educação, 2008, 

p. 16), com vista a mobilizar as estratégias de escuta ativa, global e pormenorizada, 

os exercícios da CO devem privilegiar a discriminação de sons, a descoberta de léxico 

em contexto, a seleção de palavras-chave entre outros. O documento orientador 

enumera alguns tipos de exercícios para verificar a compreensão acerca das 

mensagens orais, tais como questionários de escolha múltipla, verdadeiro e falso, 

quadros para completar, exercícios de categorização, de associação, completação de 

enunciados lacunares, questionários de resposta fechada e de resposta aberta.  

Cassany, Luna e Sanz (2003, p. 113) também indicam alguns exercícios, 

acrescentando os exercícios como jogos de memória, ouvir e desenhar, transmitir 

informação e identificar erros, como se mostra na Figura 4:   

 

Diferente das propostas referidas menos sistemáticas, Ur (2009, pp. 113-114; 2013, 

pp. 47-148) proporciona uma tipologia de exercícios mais completa. A autora 

classifica quatro tipos de exercícios de CO, conforme o grau de complexidade da 

Figura 4 - Exercícios de compreensão oral 

Fonte: (Cassany, Luna & Sanz, 2003, p. 113) 
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resposta.  

• Audição sem respostas: o aprendente só precisa de ouvir; as suas expressões 

faciais e linguagem corporal podem mostrar se está a seguir os áudios ou 

audiovisuais. Por exemplo, quando ouvimos história e música, ver filme.  

• Audição com respostas curtas: seguir as instruções escritas e responder às 

perguntas, tais como marcar as palavras ouvidas ou imagens 

correspondentes, exercício de verdadeiro e falso, identificar erros, 

preenchimento de espaços em branco, adivinhar definições, etc. 

• Audição com respostas longas: as respostas são mais abertas, relacionada 

sempre com a escrita e expressão oral, tais como responder às perguntas 

relativamente mais globais, tomar notas, traduzir e parafrasear, resumir, 

preenchimento de frases.  

• Audição com respostas estendidas: a compreensão oral serve de ponto de 

partida para desenvolver outras competências, tais como compreensão 

escrita, produção escrita e oral.  

No que diz respeito ao feedback sobre as respostas dos exercícios, os alunos devem 

receber imediatamente o feedback sobre a sua perfomance depois da realização das 

tarefas (Ur, 2013, p. 28). Os exercícios de compreensão e expressão escrita podem 

provavelmente aceitar feedback depois de uns dias de realização, enquanto que os 

de expressão e compreensão oral devem ser corrigidos mal acabem. No caso 

contrário, os comentários ou feedback podem perder a sua relevância. Para Ur (ibid., 

p. 29), o valor de aprendizagem dos exercícios aumenta se existe um imediato 

feedback do professor sobre a perfomance do aluno.  

Como foi referido anteriormente, a utilização das TIC é cada vez mais frequente no 

ensino de CO, não só a nível de oferecer um conjunto de recursos audiovisuais, mas 

também a nível de permitir a edição e criação dos mesmos. Para além destas 

técnicas utilizadas, queríamos destacar ainda o papel das TIC, nomeadamente da 

internet, na diversificação das formas de elaborar exercícios. Os sites destinados ao 

ensino-aprendizagem de línguas como LearningApps.org, h5p.com permitem a 

construção de  exercícios interativos online, que incorporam o som, a imagem e o 
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texto numa só plataforma, enriquecendo as formas tradicionais de realizar exercícios 

no papel. Por exemplo, os vídeos interativos disponibilizados no site h5p.com 

possibilitam aos ouvintes responder aos questionários pré-definidos e verificar as 

respostas no decorrer da visualização do audiovisual, sendo também uma tentativa 

de simular a CO na vida real, isto é, o ouvinte só sabe responder às perguntas depois 

de ouvir o discurso do falante. Nesse sentido, os exercícios interativos, para além de 

serem apelativos, podem promover a eficácia da aprendizagem de línguas. Por 

serem interativos, servem também como forma de promover a autonomia de 

aprendizagem dos alunos. Portanto, é importante os professores saberem recorrer 

às novas tecnologias para promoverem a eficácia do ensino-aprendizagem de LS/LE.  

De seguida, serão dados alguns exemplos do que foi explanado, a partir da nossa 

própria prática pedagógica durante o estágio, realizado na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto.  
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2. Implementação do Plano de Intervenção Pedagógico-

didática 

2.1. Contextualização do Estágio Pedagógico 

O estágio pedagógico, inserido no plano do Mestrado em Português Língua Segunda/ 

Língua Estrangeira, teve lugar no Curso Semestral de Português para Estrangeiros da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) no ano letivo de 2019/2020, 

em duas turmas, no nível A1.29, durante dois semestres diferentes. O curso tem um 

total de sessenta horas letivas, dividido em três aulas de noventa minutos por 

semana. Realiza-se normalmente em modalidade presencial, mas devido à pandemia 

de COVID-19 em 2020, mudou-se para online entre março, do segundo semestre, até 

ao final do curso.  

O grupo de estágio em questão, que se encontrava sob orientação da Professora 

Doutora Ângela Carvalho, era composto por oito elementos de várias nacionalidades 

(uma timorense, uma espanhola, uma brasileira, duas chinesas, um português e duas 

portuguesas). Destes oito estagiários, seis realizaram o estágio na FLUP, distribuídos 

por duas turmas em cada semestre de dois níveis diferentes (A1.2 e A2), enquanto 

os restantes o realizaram em diferentes instituições.  

No primeiro semestre, realizaram-se a regência 0 e a regência 1. A regência 0 diz 

respeito a uma atividade didática de compreensão oral de cinquenta minutos junto 

da turma de nível A1.2, no dia 6 de novembro de 2019. A regência 1 foi constituída 

por duas unidades letivas, no dia 16 e 18 de dezembro de 2019, entre as 10h e as 

11h30, somando um total de três horas. No segundo semestre, foram realizadas 

duas regências. A regência 2, composta também por duas unidades letivas, teve 

lugar já numa nova turma de nível A1.2, no dia 11 e 13 de março de 2020, entre as 

11h30 e 13h, totalizando três horas. A regência 3, porém, já no período de 

confinamento devido à pandemia, foi constituída por quatro atividades didáticas de 

compreensão oral, que foram integradas nas aulas dos dias 20 de abril e 4, 11 e 20 

 

9 O curso de A1.2 destina-se aos alunos estrangeiros que estão a iniciar-se no estudo da língua 

portuguesa e que têm como língua materna espanhol, italiano ou romeno. 
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de maio, respetivamente. Tiveram a duração de três horas no total, tendo cerca de 

45 minutos cada.  

Durante o estágio pedagógico, constatou-se também uma sequência de discussões 

sobre determinadas questões pedagógicas entre a professora orientadora Ângela 

Carvalho e o grupo de estagiários. Depois da lecionação de cada regência, a 

professora estagiária, a professora orientadora e os colegas estagiários reuniam-se 

em conjunto para fazer os comentários das aulas lecionadas em apreço, refletindo 

sobre os aspetos negativos e positivos da aula, com o intuito de ajudar a melhorar a 

prática letiva da professora estagiária. Para além da lecionação, a professora 

estagiária também fez observações das aulas da professora orientadora e dos 

colegas estagiários, o que oferece também oportunidade de apreciar a prática letiva 

na perspetiva de observador.  

 

2.2. Caracterização do Público-alvo 

De forma a traçar o perfil do público-alvo do estágio pedagógico, procede-se à 

descrição da caracterização das duas turmas com base na análise dos dados obtidos  

mediante um questionário (Anexo 1) aplicado no início dos semestres. Para além da 

informação pessoal básica (idade, nacionalidade, habilitações académicas, profissão), 

o questionário tem em particular atenção o aspeto sociolinguístico do aprendente, 

incluindo identificação da língua materna, domínio das línguas estrangeiras, contacto 

com a língua portuguesa, percurso anterior da aprendizagem de PLS/PL2, 

dificuldades de aprendizagem, preferências de estudo, motivações de aprendizagem 

de PLS/PL2, expectativas para o curso, entre outros.  

 

2.2.1. Turma do Primeiro Semestre 

A turma do primeiro semestre era constituída por 13 adultos (11 de sexo feminino e 

2 de sexo masculino) de diferentes países: Alemanha (1), Argentina/França (1), 

Coreia do Sul (1), Espanha (3), Equador (1), Estados Unidos da América (1), França (2), 

Rússia (2), Timor-Leste (1), cujas idades variavam entre os 20 e os 62 anos (com uma 
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média de idades de 37 anos). Evidentemente, as línguas maternas dos estudantes 

eram muito heterogéneas, sendo espanhol a mais falada (5), seguida de francês (2) e 

russo (2), alemão  (1), coreano (1), inglês (1) e mambae (1), como se pode verificar 

no Gráfico 1. Constata-se ainda a existência de um aprendente bilíngue espanhol que 

indica também o catalão como língua materna. 

 

Relativamente à LE, a esmagadora maioria dos estudantes dominava, pelo menos, 

duas LE, com diferentes níveis de proficiência. Entre as LE referidas (Gráfico 2), 

predominava-se o inglês (12), seguido do português (8), o alemão (5), o espanhol (5) 

e o francês (2). Foram mencionadas ainda uma vez o árabe, o italiano, o indonésio, o 

japonês e o russo. 
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Gráfico 1 - Línguas maternas do público-alvo do primeiro semestre 
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Gráfico 2 - Línguas estrangeiras do público-alvo do primeiro semestre 
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No que diz respeito às habilitações académicas, dois aprendentes tinham o ensino 

secundário e os restantes onze tinham o ensino superior, com diferentes áreas 

especificadas. Em relação à profissão, a turma apresentava um perfil profissional 

muito variado.  

Antes do início do curso, nove dos treze alunos já tinham contacto com a língua 

portuguesa, através de viagens e relações afetivas com portugueses (p.e. amigos, 

treinador de pilate, namorado, familiares). Já no que concerne à aprendizagem da 

língua-alvo, seis alunos afirmaram ter estudado português em Portugal, cinco dos 

quais estudaram na FLUP durante um semestre, tendo um estudado no Seminário de 

Vilar durante dois meses.   

Analisando os dados, observamos que as principais dificuldades indicadas pelos 

alunos eram a nível da oralidade (falar e compreender), como se pode verificar no 

Gráfico 3. 

 

Em relação às expectativas dos alunos para este curso (Gráfico 4), percebe-se que a 

maioria dos alunos desejavam desenvolver as competências orais, designadamente 

falar e compreender. Na verdade, isto também se justificava pelas motivações dos 

estudantes que os levaram a frequentar este curso: residiam no Porto na altura, em 

contexto de imersão linguística, gostavam de comunicar em português.  
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Gráfico 3 - Dificuldades com a língua portuguesa dos alunos do primeiro semestre 
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2.2.2. Turma do Segundo Semestre 

A turma do segundo semestre era composta por 16 adultos (10 de sexo feminino e 6 

de sexo masculino), com a média de idades de 40 anos, tendo o aprendente mais 

novo 17 anos, e o mais velho 64. Neste grupo, estavam presentes elementos de 12 

proveniências: Alemão (1), Chile (1), China (2), Colômbia (2), Dinamarca (1), Espanha 

(1), Estados Unidos da América (2), Itália (1), Rússia (1), Síria (1), Turquia (1) e 

Noruega (1). Tal como a do primeiro semestre, as línguas maternas dos aprendentes 

eram muito heterogéneas, como se mostra o Gráfico 5. 
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Quanto às habilitações académicas, cinco aprendentes tinham o ensino secundário e 

onze tinham o ensino superior, ao nível da licenciatura, mestrado e doutoramento. 

As profissões também se espalhavam em diversas áreas.  

No que toca às LE, a maioria dos alunos afirmaram ter conhecimento sobre outras 

línguas (Gráfico 6), com diferentes níveis de proficiência. A língua mais referida pelos 

alunos era o inglês (11), seguida de português (7), alemão (3), espanhol (3), francês 

(2), dinamarquês (1), italiano (1), japonês (1) e russo (1).  

 

Doze alunos indicaram ter contacto prévio com a língua portuguesa, através de 

amigos ou familiares portugueses, bem como nos estabelecimentos comerciais (p.e. 

lojas) e nas viagens. Quanto à aprendizagem formal de português, apenas seis dos 

dezasseis aprendentes afirmaram que tinham, variando desde um mês até a um 

semestre, enquanto os restantes dez não aprenderam o português antes do curso. 

Para estes alunos que tinham aprendido português, as principais dificuldades 

estavam relacionadas com a compreensão oral, gramática, vocabulário, conjugação 

de verbos e semelhança com a língua materna.  
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Analisando as expectativas apontadas pelos alunos para este curso, a maioria referiu 

falar e comunicar em português, seguido de compreender melhor, como se 

apresenta no Gráfico 8.  

 

A partir da análise dos dados dos alunos, observamos que a expressão / interação 

oral, isto é, falar, comunicar e conversar, foi muito assinalada pelos aprendentes de 

ambas as turmas. Como estavam num contexto de imersão linguística, tinham mais 

necessidades e oportunidades de comunicar em português, tanto nas situações 

sociais da vida quotidiana, como em casa, no trabalho e na escola. Portanto, para o 
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Gráfico 7 - Dificuldades com a língua portuguesa dos alunos do segundo semestre 
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público-alvo da nossa intervenção pedagógica, é primordial desenvolver a 

competência comunicativa, a fim de lidar com as situações comunicativas autênticas 

ao seu redor. A compreensão oral, como um elemento imprescindível para o sucesso 

da comunicação, também se destacava pelos alunos, por ser considerada como uma 

das principais dificuldades e ser uma competência que gostavam de desenvolver. 

Nesse sentido, consideramos que o tema da nossa intervenção pedagógica vai ao 

encontro das necessidades da maioria dos alunos. 

 

2.3. Objetivo e Metodologia da Investigação 

Tendo em conta o contexto da presente intervenção pedagógico-didática, isto é, no 

âmbito do estágio pedagógico supervisionado, foi adotada a metodologia de 

investigação-ação para orientar o desenvolvimento do trabalho. De acordo com 

Vieira e Moreira (2011, p. 57),  

a investigação-ação é uma metodologia de investigação ao serviço da 

construção de conhecimento social relevante, simultaneamente útil para a 

resolução de problemas concretos e para o desenvolvimento das ciências 

sociais, mas também uma estratégia de desenvolvimento profissional do 

professor.  

Efetivamente, a expressão investigação-ação surge inicialmente nos trabalhos 

desenvolvidos por Kurt Lewin em 1944, quando o autor pretende promover a 

mudança de atitudes e de conduta nas áreas sociais (Cardoso, 2014, p. 31). 

Posteriormente, a ideia de investigação-ação transmitiu-se para a área da educação, 

especialmente ao nível da formação de professores. Neste campo, Altrichter et al. 

(1993 apud Cardoso, 2014, p. 34) define a investigação-ação como: “estudo de uma 

situação social, no sentido de melhorar a qualidade da ação que nela decorre”, 

atendendo à razão principal subjacente ao uso desta metodologia em educação. 

Para os autores, a investigação-ação tem como objetivo “apoiar os professores a 

lidarem com os desafios e problemas da prática e a implementarem inovações, de 

forma refletida” (ibid.). Nessa mesma linha de pensamento, Richards e Lockhart 

(1994, p. 12) consideram a investigação-ação como uma investigação iniciada pelos 
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professores que procuram aprofundar a compreensão dos professores sobre o 

ensino e a aprendizagem na sala de aula, bem como trazer mudanças nas atividades 

da sala de aula.  

No que concerne ao modelo de investigação, segundo Burns (2010, p. 8), atualmente, 

o modelo mais reconhecido e representativo é de Kemmis e McTaggart (1988), que 

descrevem a investigação-ação num ciclo espiral de planificação, ação, observação e 

reflexão. A planificação refere-se à identificação da problematização e elaboração de 

um plano de ação para a melhoria da área identificada, para a qual o estudante-

investigador precisa de consultar a literatura específica da área de investigação, para 

que o plano seja “critically informed” (Kemmis & McTaggart, 1986, p. 10 apud 

Almeida et al, 2016, p. 6). A ação é a implementação do plano durante um 

determinado de tempo, incluindo ainda a recolha e a interpretação de dados (ibid.). 

A observação consiste na monitorização do plano no decorrer da ação e na 

documentação das observações registadas. A reflexão, como uma etapa 

fundamental da investigação-ação,  envolve a avaliação sobre todo o processo e os 

resultados, procurando encontrar o sentido dos processos, os problemas e as 

restrições (Cardoso, 2014, p. 32 ). Pode ainda incluir-se a consideração de um novo 

ciclo de investigação-ação para as futuras melhorias do ensino. Importa salientar que 

estas quatro fases principais são dinâmicas e recursivas, não necessariamente 

ocorrem em uma sequência linear. Como diz Máximo-Esteves (2008, p. 82 apud 

Mesquita-Pires, 2016, p. 74), trata-se de “um processo dinâmico, interativo e aberto 

aos emergentes e necessários reajustes, provenientes da análise das circunstâncias e 

dos fenómenos em estudo”.  

Embora a investigação-ação tenha como sujeito central o professor-investigador, é 

sempre considerada uma pesquisa colaborativa. Quer dizer, o professor-investigador 

normalmente faz parte de um grupo de investigação e é acompanhado por um 

supervisor de projeto (Vieira & Moreira, 2011, p. 58). A colaboração entre os 

envolvidos (p.e. professor-investigador, colega de investigação, supervisor de 

investigação) pode conduzir aos processos de “partilha, reflexão e confronto” (ibid.) 

de ideias e práticas, que podem transformar-se em potencial para a melhoria do 

ensino.  
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Posto isto, consideramos que a metodologia de investigação-ação se adequa ao 

contexto e à natureza da nossa intervenção-pedagógica. Nesse sentido, seguimos as 

quatro fases do modelo de investigação-ação: planificação, execução, observação e 

reflexão para desenvolver o presente projeto de investigação-ação. 

Como foi referido anteriormente, o objetivo principal da intervenção pedagógico-

didática é desenvolver a competência da compreensão oral dos alunos, com recurso 

aos materiais criados e autênticos, a fim de promover a competência comunicativa 

dos aprendentes de PLS/PL2. Para levar a cabo o projeto de investigação-ação, 

elaborámos um conjunto de perguntas orientadoras: 

i. Há alguns aspetos particulares a ter em conta para levar a cabo as atividades 

de compreensão oral?  

ii. É possível criar materiais semiautênticos para promover a compreensão oral? 

Se sim, é preciso ter em consideração quais princípios?  

iii. É possível usar materiais autênticos nos níveis iniciais de aprendizagem?  

iv. De que forma é que as tecnologias atuais podem contribuir para o ensino da 

compreensão oral? 

v. De que forma é que o desenvolvimento da compreensão oral auxilia a 

aprendizagem de outras competências?  

Durante a intervenção pedagógica, procurámos responder a estas perguntas através 

das atividades concretizadas na sala de aula. Tanto nas unidades letivas, como nas 

atividades didáticas, o desenvolvimento da compreensão oral  era um fio unificador 

que ligou todas as atividades. As aulas foram divididas em três partes: pré-atividade,  

atividade de CO e pós-atividade. Na pré-atividade, realiza-se principalmente a 

aprendizagem do conteúdo vocabular relativo ao tema e funcionamento da língua, 

que também serve para contextualizar a atividade de compreensão oral. Durante a 

atividade da CO, procede-se à audição ou visualização dos recursos de CO e à 

realização dos respetivos exercícios. Na pós-atividade, procura-se promover o output, 

a partir do input de CO, sobretudo ao nível da interação oral. Nesse sentido, para 

além da competência de compreensão oral, desenvolve-se também outras 
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competências durante as aulas, como se mostra na Figura 5.  

Figura 5 - Modelo da aula centrada na compreensão oral 

 

Fonte: elaboração própria 

 

É de referir que este modelo foi apenas implementado nas unidades letivas da 

regência 1 e regência 2. A regência 3 consiste em atividades de CO que foram 

integradas nas outras aulas. Esta mudança coincide com a mudança da modalidade 

da aula por causa do confinamento social de COVID-19: todas as aulas passaram a 

realizar-se online entre março, do segundo semestre, até ao final do curso. Neste 

caso, decidimos focar-nos nas atividades de CO, mas com novas explorações de 

ensino.  

De forma a apurar os resultados da intervenção pedagógica, recorremos 

principalmente à observação direta e ao inquérito por questionários. A observação 

direta assenta na observação do desempenho dos alunos ao longo da realização das 

atividades. O inquérito, aplicado no final da intervenção de cada regência, inclui 

questionários com respostas fechadas e abertas, com o intuito de averiguar as 

opiniões dos alunos relativamente às aulas em geral e aos materiais de CO. 

A dimensão colaborativa também se destacou no decorrer do estágio pedagógico. A 

orientadora do estágio acompanhou todo o processo da intervenção pedagógica da 

professora estagiária, desde a planificação das unidades letivas e construção de 

materiais, até à execução das aulas e reflexão depois da prática letiva, propondo 

sempre sugestões de melhoria e conselhos construtivos. O grupo de estágio também  

colaborou muito durante este processo, especialmente no sentido da observação 

das aulas dos colegas estagiários e dos respetivos comentários. Esta colaboração 
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também promoveu a reflexão da professora estagiária sobre as questões 

relacionadas com a prática letiva.   

 

2.4. Intervenção Pedagógico-didática 

Seguidamente, descreve-se, de forma pormenorizada, as regências que 

implementámos junto de duas turmas de nível A1.2.   

2.4.1. Regência 0 

A regência 0 foi uma atividade didática de compreensão oral de 50 minutos que 

realizámos junto da turma de nível A1.2 do primeiro semestre, no dia 6 de novembro 

de 2019. Esta regência visou preparar a professora estagiária para o início da 

formação como docente de Português e criar uma familiarização com os alunos em 

questão. Através da realização da atividade, a professora estagiária também teve 

oportunidade de conhecer melhor as características do público-alvo, tais como  o 

nível de proficiência linguística dos alunos, as preferências do modo de 

aprendizagem, o ritmo de realização das atividades, entre outros, beneficiando 

assim a planificação das regências seguintes.  

O tema da atividade foi o aspeto físico, através do qual se pretendeu desenvolver a 

competência de compreensão oral dos alunos e, por sua vez, desenvolver a 

capacidade de reter informação essencial de um áudio, discriminar a informação de 

um áudio para dar resposta a perguntas (conhecidas previamente à audição) sobre o 

mesmo e mobilizar o vocabulário sobre o aspeto físico de uma pessoa. Para isso, 

foram criados um conjunto de áudios semiautênticos10 centrados no tema e nos 

respetivos exercícios. Estes áudios foram gravados por falantes nativos de Português, 

com um ritmo de fala moderado e, utilizando expressões similares aos discursos 

reais, ou seja, eram documentos verosímeis. Nos exercícios, recorremos também às 

fotografias reais para dar a conhecer a descrição física de uma pessoa, tendo em 

consideração que o público-alvo era adulto e que os materiais autênticos conseguem 

 

10 Os quatro áudios estão disponíveis em: 

https://drive.google.com/drive/folders/1x_QXJbZV7WrhD94n7NSwJAOMwm1JZyah?usp=sharing 
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captar melhor a atenção dos alunos.  

Na fase da pré-atividade, após uma introdução ao tema e à atividade a realizar, foi 

distribuída aos alunos uma ficha com quatro exercícios de CO (Anexo 2) e foi-lhes 

pedido para realizarem a leitura da ficha, para esclarecimento das possíveis dúvidas. 

Os quatro exercícios basearam-se em quatro áudios de descrição do aspeto físico, 

para a compreensão dos quais, os alunos tiveram de selecionar a imagem 

correspondente ao áudio e responder às perguntas relativas às características do 

aspeto físico. 

Dando início à atividade de compreensão oral, a professora estagiária introduziu o 

áudio 1 e leu as perguntas aos alunos antes de o ouvirem, a fim de garantir a 

compreensão dos alunos sobre a instrução escrita. A audição foi efetuada três vezes: 

a primeira audição teve como função a compreensão da ideia geral do texto e assim 

a seleção da imagem correspondente ao áudio, a segunda e a terceira audições 

serviram para a identificação das respostas às perguntas. Após a audição, procedeu-

se à correção das perguntas e ao esclarecimento das dúvidas dos alunos. A 

realização dos exercícios do áudio 2, 3 e 4 deu-se de forma semelhante ao áudio 1.  

Após a fase de audição, foi distribuída aos alunos a transcrição dos áudios (Anexo 3) 

e foi-lhes solicitada a leitura da mesma para esclarecimento das dúvidas. De forma a 

desenvolver a competência lexical e expandir o vocabulário relacionado com o tema, 

a professora estagiária distribuiu ainda uma ficha de vocabulário (Anexo 5) relativo 

ao aspeto físico, para a qual os estudantes tiveram de estudar em casa, a fim de 

colocar dúvidas à professora Ângela, na aula seguinte. Além disto, foi-lhes solicitado 

um trabalho de escrita sobre o tema em causa (Anexo 4) para consolidarem o que 

aprenderam através da atividade de CO.  

 

2.4.2. Regência 1 

A primeira regência foi composta por duas unidades letivas de 90 minutos e teve 

lugar no dia 16 e 18 de dezembro de 2019, destinada à mesma turma da regência 0. 

Teve como principal objetivo o desenvolvimento da competência lexical, 

compreensão e expressão orais, baseado nas atividades relacionadas com o tema de 
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alimentação. A escolha desta temática prendeu-se com o facto da aproximação do 

Natal, pelo que se pretendeu dar a conhecer algumas comidas típicas do Natal, 

apresentando alguns aspetos culturais da língua portuguesa.  

Tendo em conta o objetivo principal e o conteúdo programado no Curso, definimos 

ainda os seguintes objetivos específicos: 

• Mobilização e alargamento de vocabulário da área da alimentação; 

• Retenção da informação essencial de um áudio; 

• Discriminação de informação de um áudio para escolher informações 

referidas no áudio e confirmar informações verdadeiras e falsas; 

• Discriminação de informação de um áudio para preencher os espaços em 

branco; 

• Expressão oral de hábitos alimentares; 

• Realização eficaz de uma interação oral num restaurante ou numa pastelaria. 

No que toca aos materiais, de acordo com a orientação do QuaREPE: Tarefas, 

Atividades, Exercícios e Recursos para a Avaliação (Grosso, Soares, Sousa & Pascoal, 

2011), elaborámos fichas de trabalho, atendendo também ao nível de proficiência 

dos alunos e aos objetivos pretendidos. Relativamente aos recursos de compreensão 

oral, criámos um áudio de “Ida ao supermercado” e outro de “Receita de rabanadas”. 

Utilizámos também dois áudios de diálogo num restaurante e numa pastelaria, 

retirados de um programa de podcast. A tipologia dos exercícios foi muito variada, 

tal como legendagem das imagens,  preenchimento de espaços em branco, ligação 

das palavras, entre outros. 

 

2.4.2.1. Unidade Letiva I 

A primeira unidade letiva iniciou-se com o diálogo em pares sobre o fim de semana, 

visando criar um ambiente propício à aprendizagem e promover simultaneamente a 

expressão oral dos alunos. A fim de transitar para o tema da alimentação, fizemos 

questionários orais aos alunos sobre os hábitos de fazer compras ao fim de semana, 
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que também serviram como uma breve atividade de motivação. Posteriormente, 

distribuímos uma ficha de trabalho (Anexo 6) e os alunos tiveram de completá-la 

durante a aula. Depois de completar cada exercício da ficha de trabalho, procedeu-

se imediatamente à respetiva correção e explicação da mesma. O primeiro exercício 

consistiu num trabalho em pares para a identificação dos nomes de alimentos e 

bebidas de categorias distintas. Foi-lhes entregue também um folheto de 

supermercado (Apêndice 1) para facilitar a tarefa. Corrigidas as respostas deste 

exercício, os alunos tiveram de fazer a correspondência de comidas aos 

estabelecimentos comerciais alimentares, seguida também da respetiva correção.  

Com o objetivo de consolidar os conteúdos estudados e desenvolver a competência 

de compreensão oral, seguiu-se uma tarefa de compreensão auditiva sobre a ida ao 

supermercado11. Antes da audição, a professora leu a instrução da tarefa e a lista de 

compras alimentares do primeiro exercício (Anexo 6) com os alunos, a fim de 

esclarecer as possíveis dúvidas destes em termos do vocabulário. Durante a audição, 

os alunos tiveram de escolher na lista de compras alimentares os produtos que a 

pessoa ia comprar. A audição foi efetuada duas vezes, porque a primeira vez visou a 

identificação dos produtos comprados e a segunda vez serviu para a confirmação das 

respostas ouvidas. Para além disto, com vista a treinar a capacidade de 

discriminação de informação geral de um áudio, o exercício seguinte foi a verificação 

das informações verdadeiras e falsas sobre o mesmo áudio. De modo igual, antes da 

audição, a professora leu a instrução e as perguntas do exercício (Anexo 6). O áudio 

foi passado mais duas vezes, conforme a necessidade dos alunos. Depois, foi-lhes 

distribuída a transcrição do áudio (Anexo 7) em suporte de papel, para completar 

algumas falhas de compreensão e esclarecer possíveis dúvidas dos alunos sobre o 

áudio.  

Continuando com o tema de alimentação e como atividade de pós-audição, pediu-se 

que os alunos fizessem um diálogo em pares para falar sobre os seus hábitos 

alimentares. Assim, pretendeu-se criar oportunidades de promover o output oral dos 

 

11 Áudio disponível em:  

https://drive.google.com/file/d/13GXmFZacV-Z4-NmEU4m29tSUw_dPoZoX/view?usp=sharing 
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alunos com base no input dos exercícios anteriores. De forma a motivar os alunos, 

foi realizada previamente a explicação da parte informativa na ficha de trabalho que 

forneceu algumas perguntas orientadoras sobre os hábitos alimentares e algumas 

estruturas para expressar hábitos, preferências e desagrado. De seguida, realizou-se 

a interação oral em pares e por fim, cada par de alunos fez uma exposição oral sobre 

as semelhanças e diferenças dos hábitos alimentares com os seus colegas, 

acompanhado de feedback da professora depois de cada exposição.  

No final da aula, para promover a autonomia de aprendizagem dos alunos, foi 

distribuída uma ficha de trabalho de casa (Anexo 8) com exercícios de alimentação.  

 

2.4.2.2. Unidade Letiva II 

A segunda unidade letiva começou com a correção do trabalho de casa sobre a 

alimentação, através dos questionários orientados aluno a aluno. Este trabalho de 

casa, para além de promover a expansão e mobilização do vocabulário sobre a 

temática, compreendeu um exercício que pretendeu ajudar os alunos a 

familiarizarem-se com a conjugação dos verbos no modo Imperativo, com recurso à 

compreensão oral. O primeiro exercício consistiu no preenchimento de espaços em 

branco nas frases, com o vocabulário dado relacionado com a loiça de mesa. No 

segundo exercício, os alunos foram convidados a fazer a correspondência de 

medidas a alimentos e bebidas. Já no terceiro exercício, os alunos tiveram de ouvir 

uma receita culinária12 e completar os espaços em branco com os verbos conjugados 

no modo Imperativo, tendo em conta que a conjugação do Imperativo tinha sido 

introduzida apenas nas aulas anteriores e ainda não estudada a fundo. Desta forma, 

o exercício de compreensão oral foi aproveitado também para aprofundar este 

conteúdo gramatical.  

Terminada a correção do trabalho de casa, a fim de dar continuidade ao tema da 

alimentação, foi entregue aos alunos uma ficha de compreensão oral de diálogos na 

 

12 Áudio disponível em:  

https://drive.google.com/file/d/1DX9isxLq0xLbfPbLEz2b9c46bsfqhwzO/view?usp=sharing 
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pastelaria13 e no restaurante14 (Anexo 9), em que os alunos tiveram de completar os 

espaços em branco baseando-se nas informações relevantes dos áudios. Com a 

audição de dois diálogos de modelo entre o empregado e os clientes, pretendeu-se 

que os alunos aprendessem algumas expressões típicas e úteis sobre como fazer 

pedidos nestas duas situações, para além de conhecer alguns pratos típicos 

portugueses. Apesar de não serem autênticos, os dois diálogos baseavam-se na 

verosimilhança com os discursos reais dessas duas situações comunicativas, e 

adequavam-se ao nível de proficiência do público-alvo.  

Antes da audição do primeiro diálogo (Anexo 9), pediu-se aos alunos para lerem o 

texto, de forma a esclarecer as possíveis dúvidas e garantir assim a compreensão em 

relação à instrução. De seguida, a audição foi realizada três vezes, tendo em conta a 

complexidade da tarefa: o diálogo era relativamente longo e os espaços a preencher 

eram compostos de frases e expressões. Assim sendo, durante as primeiras duas 

audições, os alunos tiveram de tentar compreender o que foi dito no diálogo e 

identificar o conteúdo das lacunas em falta e aproveitaram a terceira vez para 

confirmar as respostas. Após a audição, foi feita a correção para que os alunos 

verificassem a sua compreensão relativa ao diálogo, através de um questionário 

direcionado. A realização do segundo diálogo repetiu a mesma estrutura do primeiro: 

leitura do diálogo, audição repetida três vezes e correção. A atividade de 

compreensão oral destes dois diálogos constituiu também uma oportunidade de dar 

a conhecer alguns aspetos gastronómicos de Portugal, tais como o café (bica e 

cimbalino), os bolos (pastel de Viriato, bola de Berlim, pastel de nata) e os pratos 

típicos (caldo verde, cozido à portuguesa, bitoque).  

Com o intuito de desenvolver a expressão oral e aplicar o que os alunos estudaram 

na oralidade, foi-lhes pedido para encenarem uma dramatização em grupos de ida à 

pastelaria e ao restaurante. Para facilitar a realização da tarefa, foi-lhes distribuída 

 

13 Áudio disponível em:  

https://drive.google.com/file/d/1-XREiMk1fLAAgkT4c0U_jN3dFORUwvMn/view?usp=sharing 

14 Áudio disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1kUlmZEayUnxN_PD5sIHwuSj4toUkog91/view?usp=sharing 
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uma ficha informativa (Anexo 10) relativa às expressões frequentes nos restaurantes 

que serve como um guião para chamar o empregado, fazer pedidos, descrever a 

comida e pedir a conta. Depois, a turma foi dividida em quatro grupos e cada grupo 

teve de escolher uma situação comunicativa (p.e. café, pastelaria e restaurante) para 

simular um diálogo entre o empregado e os clientes. Devido à extensão do tempo da 

aula, a apresentação da dramatização dos grupos foi realizada na aula seguinte.  

 

2.4.3. Regência 2 

A segunda regência ocorreu nos dias 11 e 13 de março de 2020, junto de uma nova 

turma do nível A1.2 do segundo semestre do ano letivo 2019/2020. A presente 

regência, constituída por duas unidades letivas de 90 minutos, cujo conteúdo 

temático principal era a rotina diária, teve como objetivos gerais desenvolver a 

compreensão e expressão orais, bem como a competência lexical. A estes objetivos 

gerais correspondem os seguintes objetivos específicos: mobilizar e expandir 

vocabulário sobre a rotina diária; reter a informação essencial de um vídeo; 

discriminar informações de um vídeo para escolher as informações correspondentes 

e falar sobre a rotina diária.  

No que diz respeito aos materiais didáticos, tendo em conta a temática, os objetivos 

e o nível de proficiência do público-alvo, foram construídas fichas de trabalho que 

contêm vários tipos de exercícios para orientar a realização das atividades respetivas. 

Relativamente aos materiais didáticos de CO, trata-se de dois vídeos criados e 

aproximados aos autênticos, designadamente, “Rotina diária” e “Entrevista sobre a 

rotina diária”, a fim de tentar mostrar aos aprendentes, tanto quanto possível, as 

características dos discursos reais da língua-alvo.  

 

2.4.3.1. Unidade Letiva I 

A primeira unidade letiva começou com a interação oral entre a professora e os 

estudantes sobre as suas rotinas diárias em Portugal, recorrendo a questionário 

aberto, como “o que é que costumam fazer no vosso dia a dia?”, procurando motivar 
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os interesses dos alunos sobre a tema da aula. De seguida, utilizando como ponto de 

partida as respostas anteriores, a professora pediu aos alunos, por questionário 

aberto, para fazerem o levantamento do vocabulário sobre as atividades da rotina 

diária (de manhã, à tarde, à noite) e registou-o no quadro, à medida que os alunos 

indicaram as suas atividades da rotina diária. Esta atividade visou ativar e expandir o 

repertório vocabular dos alunos, assim como promover a participação ativa dos 

alunos na aula. 

Posteriormente, com vista a aprofundar a competência lexical e funcionamento da 

língua, foi solicitada aos alunos a resolução em pares de um exercício (Anexo 11) de 

construir frases para descrever o dia a dia do José, com base na respetiva banda 

desenhada. A criação da banda desenhada deveu-se à sua característica de ser 

divertida e vívida, possibilitando o estímulo da imaginação e motivação de 

aprendizagem dos alunos. Depois, a professora pediu os alunos para dizerem as suas 

propostas em relação à descrição de cada imagem e deu feedback, indicando 

também as respostas sugeridas, por meio da projeção de slides. 

A segunda parte da aula foi dedicada à atividade de compreensão oral, com recurso 

a um vídeo sobre a rotina diária15. Antes de pôr o vídeo, a professora leu com os 

alunos as instruções escritas do exercício 2.1 (Anexo 11) que consistiu em verificação 

de verdadeiro ou falso sobre as informações do vídeo, a fim de garantir a 

compreensão dos alunos sobre as perguntas. Para a realização deste exercício, os 

alunos visualizaram uma vez o vídeo, pois com esta visualização pretendeu-se criar 

uma oportunidade de os alunos se familiarizarem com o vídeo e tentarem perceber 

a ideia geral do texto. A segunda e a terceira visualizações remeteram para o 

segundo exercício de preenchimento de espaços em branco, tratando-se de um 

processo de descodificação do áudio que exige a capacidade de fazer corresponder 

os sons com as palavras. Feita a visualização, seguiu-se a correção dos exercícios, 

mediante o questionário orientado.  

Terminada a fase de audição, os alunos receberam a ficha de transcrição do vídeo 

 

15 Vídeo disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1GRLUcslw7LodlRaKYRThVNdI5ow4pV3M/view?usp=sharing 
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(Anexo 12), onde houve também uma chamada de atenção para as expressões de 

frequência de tempo através de uma tabela com advérbios e locuções adverbiais. 

Como trabalho de casa, os alunos tiveram de completar uma ficha de trabalho 

(Anexo 13) que incluiu um exercício de conjugação dos verbos no Presente do 

Indicativo, com base num texto de rotina diária, e outro exercício de preenchimento 

de preposições de tempo.  

 

2.4.3.2. Unidade Letiva II 

A segunda aula foi a continuação da temática da aula anterior. Mas devido ao início 

do confinamento social de COVID-19, esta unidade letiva foi adaptada a ser um 

trabalho de aprendizagem autónoma em casa e as atividades foram realizadas online. 

Assim, foram dadas as instruções das tarefas através de Google Classroom16 .  

Para a retoma da aula anterior, os alunos foram solicitados para verificarem as 

respostas dos exercícios de trabalho de casa, com as soluções disponibilizadas no 

Google Classroom, onde também puderam colocar perguntas se tivessem dúvidas 

sobre os exercícios. Depois, a professora esclareceu as respetivas dúvidas.  

De seguida, com o intuito de dar continuidade do tema em questão e desenvolver a 

competência de compreensão oral dos alunos, procedeu-se a visualização de uma 

entrevista sobre a rotina diária de dois portugueses17, que visou expor os alunos aos 

discursos autênticos da língua-alvo e aproximar a língua da sala da aula à língua 

utilizada na vida real. Simultaneamente, mediante um formulário online do Google 

Forms, foi solicitada aos alunos a resolução de um exercício de compreensão oral 

(Anexo 14), que era composto por exercícios de escolha única e respostas curtas 

abertas, e para a qual os alunos tiveram de visualizar duas vezes o vídeo. Após a 

entrega do formulário, os alunos puderam consultar diretamente as correções das 

 

16 O Google Classroom é um espaço online onde os professores podem gerir os materiais de ensino e 

criar atividades interativas. Desde o início do semestre, o Google Classroom foi utilizado pela docente 

Ângela e os alunos para partilhar materiais, entregar trabalhos, colocar dúvidas, etc.  

17 Vídeo disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/18kQ2xEqQq4NSWpASH51K1ShmhBJUw3Dl/view?usp=sharing 
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perguntas no mesmo formulário. Desta forma, os alunos realizaram e corrigiram os 

exercícios de forma facilitadora e autónoma, e a professora conseguiu verificar o 

desempenho dos alunos na tarefa de compreensão oral, através dos dados 

recolhidos pelo sistema do Google Forms.  

Como última tarefa de CO, os alunos tiveram de ler o texto de transcrição do mesmo 

vídeo (Anexo 15) e visualizá-lo mais uma vez seguindo a transcrição, o que lhes 

permitiu observar detalhadamente os aspetos linguísticos orais e compensar 

algumas possíveis falhas de compreensão oral, por exemplo a identificação de 

algumas palavras que não tivessem conseguido identificar e associar pelos sons.  

A atividade de CO serviu assim de apoio à realização da atividade de expressão e 

interação orais. Para facilitar a realização da interação oral entre os alunos, foi criado 

um grupo de turma no WhatsApp. Nesta tarefa, os alunos foram distribuídos em 

pares para fazerem perguntas aos colegas sobre as suas rotinas diárias e 

respondendo de seguida às perguntas colocadas pelos colegas sobre o mesmo. Além 

disso, cada par teve de apresentar oralmente, no grupo de WhatsApp, as 

semelhanças e diferenças entre si. Com esta atividade, pretendeu-se que os alunos 

transformassem o input que aprenderam na última atividade de CO no output de 

expressão oral, consolidando assim os novos conhecimentos linguísticos. Depois das 

exposições dos alunos, a professora estagiária deu feedback aos alunos, sobretudo 

em termos da correção de alguns erros orais gramaticais mais evidentes.   

Por fim, para finalizar esta unidade didática, foi solicitado aos alunos para fazerem 

uma gravação de vídeo ou áudio, na qual deveriam descrever a sua rotina diária, 

com o objetivo de consolidarem os conhecimentos adquiridos durante toda a 

regência e também desenvolverem a expressão oral acerca do tema em questão.  

 

2.4.4. Regência 3 

A terceira regência decorreu durante o período de confinamento devido à pandemia 

e foi constituída por quatro atividades didáticas de CO, que foram integradas nas 

aulas online dos dias 20 de abril e 4, 11 e 20 de maio, respetivamente. Tiveram a 

duração de três horas no total, tendo cerca de 45 minutos cada. Com base em 
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quatro atividades intensivas de CO, a regência teve como finalidade desenvolver a 

competência de compreensão oral dos aprendentes, com objetivos específicos 

diferentes em cada atividade.  

As atividades foram desenvolvidas em torno das áreas temáticas de profissões, 

transportes, saúde e descrição física. A escolha destes temas justificou-se pelo 

programa do curso e progressão das aulas realizadas. Quanto aos recursos para o 

desenvolvimento de CO, recorreu-se aos materiais autênticos nas duas primeiras 

atividades, enquanto que para as atividades de saúde e descrição física foram 

utilizados materiais criados.   

A modalidade online das aulas permitiu-nos fazer novas explorações sobre o ensino 

de CO. A primeira consistiu na utilização de TIC para introduzir um novo modo de 

realizar tarefas de CO, isto é, recorrer à forma de vídeo interativo; a segunda 

exploração pretendeu aproveitar a CO para aprofundar outras competências, como a 

competência linguística em geral.  

Todas as atividades de CO realizaram-se em três fases, sendo elas: pré-audição, 

audição e pós-audição.  

 

2.4.4.1. Atividade I 

A primeira atividade didática foi realizada pelo Zoom e Google Classroom. Fez parte 

de uma aula online que teve o tema de profissões. Portanto, a atividade de CO foi a 

continuação da exploração do mesmo tema. O vídeo utilizado como fonte de input - 

“Vida de Feirante”18 - foi extraído de uma reportagem. Pretendeu-se que, com o 

vídeo, os alunos pudessem conhecer uma das profissões mais tradicionais de 

Portugal, designadamente, feirantes, aprofundando assim os conhecimentos 

culturais. Tendo em conta a dificuldade do material autêntico e o nível de 

proficiência dos alunos, alguns conteúdos do vídeo foram eliminados e a velocidade 

de fala do vídeo foi reduzida para facilitar a compreensão.  

 

18 Disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1K27PsxhCyLOQSW2UommVChoM2Ea2xiRg/view?usp=sharing 
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Em relação ao modo de vídeo interativo, os exercícios de compreensão oral são 

inseridos no meio do vídeo, durante a visualização do qual, os ouvintes respondem 

às perguntas e, visualizam as respostas de forma autónoma. No nosso ponto de vista, 

responder às perguntas no decorrer do vídeo contribui para a redução de trabalho 

de memória a curto prazo, facilitando assim o processo cognitivo da compreensão 

oral. Além disso, a autoavaliação das respostas permite aos ouvintes perceber o que 

eles compreendem e dá-lhes uma oportunidade de monitorizar e avaliar os seus 

progressos. Trata-se de um novo modo de praticar a compreensão oral, com recurso 

às novas tecnologias, que possibilita também a aplicação de uma grande variedade 

de tipologia de perguntas de CO, tais como verdadeiro e falso, preenchimento de 

espaços em branco, escolha única, escolha múltipla, arrastamento das palavras, etc.  

Na fase de pré-audição, a professora iniciou a atividade com um questionário aberto 

aos alunos, com questões tais como “Conhecem a palavra ‘feira’ e ‘feirante’?”; “Já 

foram a algumas feiras aqui em Portugal?”, com a intenção de contextualizar a 

atividade e motivar o interesse dos alunos sobre o tema. Após a interação com os 

alunos, a professora começou a explicar as instruções da realização da tarefa de 

compreensão oral disponibilizada no Google Classroom, uma vez que seria um 

trabalho feito de forma autónoma. Antes de pôr em prática a audição, os alunos 

tiveram de estudar algumas palavras novas do vídeo com recurso à forma de 

flashcards19 (ler a palavra, ouvir a pronúncia e ler a frase de exemplo), a fim de se 

familiarizarem com as palavras do vídeo e assegurarem a compreensão.  

Na fase de audição, os alunos visualizaram o vídeo interativo20, responderam às 

perguntas (anexo 16) e verificaram as respostas durante a visualização do vídeo. Por 

 

19 Por causa do limite de uso do site h5p.com, as flashcards deixam de estar disponível ao público. 

Nesse caso, fizemos uma gravação da simulação da realização da atividade, cujo link está disponível 

em:  

https://drive.google.com/file/d/1zuqOhnJtTrNcUW997ycaucp2JxpWggi9/view?usp=sharing 

20 Devido à mesma razão, o vídeo interativo deixa de estar disponível ao público. Assim sendo, 

fizemos uma gravação da simulação da realização do exercício de vídeo interativo, cujo link está 

disponível em:  

https://drive.google.com/file/d/1QcsTOj_65TGSBE5E2Q8Y-OIbeNuArVJd/view?usp=sharing 
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se tratar de uma CO que simulou a CO da vida real, durante o processo, os alunos só 

tiveram uma audição para responder às perguntas. E como forma de avaliação do 

trabalho, foi-lhes solicitado para fazerem um screenshot do resultado do exercício 

para que depois o entregassem no Google Classroom. De seguida, foi-lhes proposta 

mais uma  visualização, com o propósito de tentarem perceber melhor do que na 

primeira vez.  

Na fase de pós-audição, os alunos tiveram acesso ao texto transcrito do vídeo (Anexo 

17) no Google Classroom e deveriam visualizar uma última vez o vídeo 

acompanhando o texto, com o intuito de recuperar algumas falhas que não tivessem 

conseguido perceber nas visualizações anteriores, bem como avaliar o seu 

desempenho através da comparação com a informação que eles obtiveram. Além 

disso, tendo em consideração que o trabalho se realizou de forma autónoma e que 

os alunos puderam ter dúvidas sobre o texto da CO, procedeu-se ainda ao 

esclarecimento de dúvidas na aula seguinte.  

 

2.4.4.2. Atividade II 

A segunda atividade didática foi implementada da mesma forma que a primeira, 

alterando apenas o tema. Foi inserida numa aula online voltada para o tema de 

transportes. No que concerne ao vídeo utilizado21, trata-se de uma notícia que fala 

sobre a preferência de transportes dos portugueses. Igualmente, atendendo à 

dificuldade do material autêntico e o nível de proficiência dos alunos, alguns 

conteúdos do vídeo foram eliminados e a velocidade de fala do vídeo foi reduzida 

para facilitar a compreensão. 

Na fase de pré-audição, a professora fez questionários aos alunos no que toca ao uso 

de transportes em Portugal, a fim de relacionar as experiências deles com o vídeo 

que iriam visualizar. Terminada a explicação da instrução da tarefa de CO, os alunos 

começaram a estudar de forma autónoma algumas palavras novas do vídeo com 

 

21 Disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1LgNBlxpuHSFQYFDaccLEDptpuvWywj6Z/view?usp=sharing 
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recurso à forma de flashcards22 (ler a palavra, ouvir a pronúncia e ler a frase de 

exemplo), a fim de se familiarizarem com as palavras do vídeo.  

A fase de audição seguiu os mesmos passos da primeira atividade didática: os alunos 

visualizaram o vídeo interativo 23 , responderam às perguntas (Anexo 18) e 

verificaram as respostas durante o vídeo. Como forma de avaliação do trabalho, 

tiveram de fazer um screenshot do resultado do exercício para depois o entregarem 

no Google Classroom. De seguida, propôs-se aos alunos para visualizarem mais uma 

vez o vídeo a fim de tentarem melhorar a compreensão relativa ao texto.  

Na fase de pós-audição, disponibilizou-se a transcrição do vídeo (Anexo 19) e 

solicitou-se a última vez de visualização do vídeo, seguindo o texto, com vista a 

obterem uma compreensão mais completa. O esclarecimento de dúvidas sobre o 

texto foi levado a cabo na aula seguinte.  

 

2.4.4.3. Atividade III 

A terceira atividade didática ocorreu completamente de forma sincrónica por Zoom 

e recorreu ao modo tradicional de realizar exercícios de CO, ou seja, com vídeo e 

exercícios separados. Antes de ter começado a presente atividade, os alunos 

aprenderam sobre o tema de saúde física. Devido à pandemia de COVID-19, as 

discussões sobre a saúde mental, nomeadamente a ansiedade e o stresse, tornaram-

se muito populares. Por isso, optou-se pela temática relacionada com a ansiedade e 

o stresse para desenvolver a atividade de CO.  

O texto da CO (Anexo 21) foi adaptado de dois artigos que se debruçaram sobre o 

tema em questão e apresentaram principalmente dicas para aliviar o stresse. A partir 

deste texto foi criado um vídeo24, intitulado de “Como gerir ansiedade e stresse em 

 

22 A gravação de flashcards está disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1nTkf5FAVrrUu1yyABpssOLVB8LI-r3xl/view?usp=sharing 

23 A gravação do vídeo interativo está disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1Xh8m-u79Aq2xgBLOL9iVu0ZnFu_xsOu6/view?usp=sharing 

24 Disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1j0vVD6QpQZr3YUQ7PpRlmGxEEcsBAKYK/view?usp=sharing  
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tempos de COVID-19”, cuja voz foi de uma falante nativa portuguesa.  

Na fase de pré-audição, a professora interagiu com os alunos sobre a ansiedade e o 

stresse, mediante questionários como, “Sentem algum stresse nesta altura” “O que é 

que fazem para aliviar o stresse?”, ativando o interesse e os conhecimentos prévios 

dos alunos em relação ao tema. De seguida, foi feita uma introdução ao vídeo que os 

alunos iriam visualizar e explicou-se a tarefa de CO.  

A fase de audição começou com a realização do primeiro exercício25 (Anexo 20). 

Apresentou-se aos alunos uma lista de dicas constatadas no vídeo, mas com ordem 

aleatória, e os alunos tiveram de fazer a correspondência das dicas da lista com a 

ordem em que foram ditas no vídeo. Os alunos visualizaram apenas uma vez o vídeo 

e conseguiram fazer as ligações. Este exercício teve como objetivo desenvolver a 

capacidade de construção de sentido do processo de compreensão oral.  

Depois da familiarização com a ideia geral do vídeo, realizou-se o segundo exercício 

de preenchimento de espaços em branco (Anexo 20). Tendo em conta que o texto 

incluía vários verbos no Imperativo e naquela altura os alunos tinham acabado de 

aprender este item gramatical, o foco dos espaços em falta incidiu nos verbos 

conjugados no modo Imperativo. Este exercício teve como objetivo desenvolver a 

capacidade de descodificação do processo de compreensão oral e consolidar a 

aprendizagem do item gramatical dos verbos no Imperativo. Inicialmente, 

planificámos reproduzir o vídeo em conjunto com a turma, no entanto, devido ao 

estado instável da Internet, a reprodução do vídeo e a realização do respetivo 

exercício foram realizadas de forma autónoma. Isto também permitiu que os alunos 

passassem o vídeo segundo as suas necessidades, por exemplo, focarem-se numa 

parte especifica do vídeo em que tenham sentido maior dificuldade, criando assim 

uma audição individualizada.  

Na fase de pós-audição, realizou-se a correção do exercício através do questionário 

direcionado, durante a qual, foi solicitado aos alunos para escreverem as suas 

respostas, para além de as indicar oralmente. A atividade finalizou-se com o 

 

25  Neste exercício, o vídeo apresenta-se como incompleto. Esta versão está disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1bkV_IER9tH4s1gJcaWPWy6XFHJYKQamw/view?usp=sharing 
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esclarecimento de dúvidas sobre o texto.  

 

2.4.4.4. Atividade IV 

A quarta atividade de CO também foi realizada por Zoom e foi desenvolvida em 

função do tema de descrição física. A motivação para a escolha deste tema esteve 

relacionada com as aulas em curso na altura, pois os alunos estavam a aprender 

sobre o tema de vestuário, acessórios e aspeto físico e encontravam-se já na fase 

final do curso. Assim, esta atividade de CO serviu também para a revisão dos 

conteúdos estudados previamente. 

Quanto ao recurso didático de CO, trata-se de um vídeo criado26 especificamente 

para o fim do tema em causa, denominado “Quem é quem”, onde se descreve o 

aspeto físico de várias figuras (Anexo 23). Não obstante ser material criado, o vídeo 

tentou aproximar-se aos discursos verosímeis, tanto em termos de linguagem, como 

a nível da velocidade de fala.  

Na fase de pré-audição, dado que a atividade se seguiu à aprendizagem do 

vocabulário sobre o aspeto físico, a professora estagiária fez apenas uma introdução 

breve da tarefa de CO, explicitando o objetivo e as instruções dos exercícios.  

Na fase de audição, atendendo à instabilidade da Internet, a reprodução do vídeo foi 

efetuada pelos alunos, de forma autónoma. O primeiro exercício (Anexo 22) 

consistiu na ligação do áudio com as imagens. Os alunos tiveram de observar as 

imagens e ouvir o áudio a fim de fazer correspondências corretas. Este exercício 

centrou-se no processo de construção de sentido e visou desenvolver a capacidade 

de reter a informação essencial de um áudio.  

Depois de concluído o primeiro, o segundo exercício de preenchimento de espaços 

em branco (Anexo 22) remeteu prioritariamente para o processo de descodificação, 

incentivando os alunos a compreender os detalhes do áudio. Este exercício 

pretendeu que os alunos consolidassem os conhecimentos linguísticos aprendidos 

 

26 Disponível em:  

https://drive.google.com/file/d/1YSwejkIGoCJG42xgRSd1lb9c4gEQD-7i/view?usp=sharing 
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nas aulas anteriores, através da forma de CO. Como foi referido na terceira atividade 

da presente regência, a reprodução autónoma do áudio permitiu que os alunos o 

ouvissem ao seu próprio ritmo e tivessem a oportunidade de se focarem nas partes 

específicas que lhes foram mais difíceis de compreender. Assim sendo, a audição foi 

motivada pelas necessidades dos alunos em vez de ser decidida pela professora.  

A correção do exercício ocorreu na fase de pós-audição. Por fim, procedeu-se ao 

esclarecimento de dúvidas.  

 

2.5. Análise dos Resultados de Intervenção 

Após a lecionação de cada regência, foi aplicado aos alunos um inquérito anónimo 

por questionários27 (Anexo 25 - 29) para avaliar a regência em apreço. Por ser uma 

atividade antes da regência formal, o questionário da regência 0 visou apenas uma 

avaliação geral da atividade realizada. Entretanto, os questionários aplicados nas 

regências 1 e 2 apresentaram uma estrutura mais completa: incluem não só a parte 

acerca da avaliação geral das unidades letivas, como também a parte destinada à 

avaliação das atividades de CO. Os questionários da regência 3 procuraram avaliar os 

aspetos específicos das novas explorações implementadas.  

Para além da análise dos dados obtidos nos questionários, recorremos ainda à 

observação direta da professora estagiária e aos comentários da professora 

orientadora e dos colegas estagiários para complementar a avaliação das regências 

implementadas, o que se torna, especialmente relevante e necessário, em relação à 

avaliação da regência 3,  devido aos poucos dados recolhidos por parte dos alunos.  

Tendo em conta que as regências foram realizadas junto de duas turmas diferentes e 

de modo distinto, os resultados das regências foram analisados individualmente. 

Além disso, não obstante um conjunto de questões constatadas nos questionários, a 

nossa análise incidiu nas questões relevantes para a averiguação dos resultados 

sobre o desenvolvimento da compreensão oral dos alunos, atendendo ao objetivo 

 

27 Os questionários da regência 0 e regência 1 foram aplicados em suporte de papel, enquanto que os 

questionários da regência 2 e regência 3 recorreram aos formulários online. 
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principal do nosso projeto de investigação-ação.  

 

2.5.1. Regência 0  

Na regência 0, todos os alunos da turma responderam ao questionário (Anexo 25), 

tendo 12  amostras28.   

De forma geral, os alunos revelaram-se satisfeitos com a atividade de CO. 

Relativamente à questão “Pensa que as atividades foram úteis para si?”, todos 

afirmaram positivamente, um aluno indicou ainda que “Preciso de praticar a 

compreensão oral, mas é melhor aprender primeiro as palavras novas.”29.  

À pergunta “Pensa que aprendeu coisas novas nesta aula?”, todos os alunos 

responderam afirmativamente também. Um aluno adicionou que “Aprendi pouco 

nas explicações sobre vocabulário necessário.”. 

Em relação à pergunta aberta “O que foi mais fácil?”, registou-se as seguintes 

respostas: “Compreender as instruções da professora e ler.”, “Falar e ouvir.”, “Os 

áudios 1, 2 e 3 são fáceis e o áudio 4 é mais difícil.”, “A atividade foi fácil de fazer.”, 

“Aprender vocabulário.”, “Aprender mais vocabulário.” e “Compreender a 

professora.”. Dois alunos referiram que não houve aspetos fáceis. Portanto, ouvir, 

aprender vocabulário, compreender as instruções da professora estagiária foram os 

aspetos mais fáceis para os alunos em causa.  

Enquanto à pergunta “O que foi mais difícil?”, os alunos referiram: “Gramática.”, 

“Algumas palavras novas.”, “´É difícil perceber os áudios mas é importante e 

necessário.”, “Ouvir os áudios.”, “Compreender o primeiro áudio.”, “Ouvir e 

compreender porque é muito rápido.”, “Ouvir o áudio com palavras novas.”, 

“Compreensão da pronúncia do último áudio.”, “Compreender algumas coisas dos 

áudios.” e “Os exercícios.”. Dois alunos não responderam. Sintetizando, percebe-se 

que para a grande maioria dos alunos, ouvir e compreender os áudios foram tarefas 

difíceis, especialmente no caso de haver mais palavras novas. Apesar disso, através 

 

28 Um dos alunos desistiu do curso a partir do primeiro terço do curso.  

29 As respostas citadas dos alunos encontram-se sujeitas a correções ortográficas e discursivas.  
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da observação direta sobre o desempenho dos alunos, especialmente na correção 

dos exercícios, verificámos que os alunos tinham conseguido responder 

corretamente à maioria das perguntas colocadas.  

Quanto à pergunta “No geral, gostou das atividades?”, 10 alunos responderam 

afirmativamente e dois deram respostas negativas.  

Em relação à pergunta aberta “Do que é que gostou mais?”, obtivemos as seguintes 

respostas: “Aprender vocabulário útil e expressões típicas.”, “Fazer exercício, 

perguntas e respostas.”, “Gostei mais da técnica usada na aula de usar áudios e 

imagens coloridas de aspeto físico para estudar.”, “Aprender palavras novas.”, 

“Praticar a compreensão oral.”, “Ouvir.’, “Aprender vocabulário mais informal.”, “A 

professora é muito calma.” e “A maneira de falar.”. Resumindo, o que os alunos 

gostaram mais foi: aprender vocabulário, especialmente o mais informal, e praticar a 

compreensão oral.  

À pergunta contrária “Do que é que gostou menos?”, os alunos referiram: “Pouco 

tempo para pensar.”, “O exercício realizou-se muito rápido.”, “Atividade lenta, 

precisa de mais dinamismo.”, “Não tem tempo suficiente para este exercício.”, “Não 

explicou muito vocabulário além exercícios.”, “Acho que precisa de uma revisão 

sobre o uso de estereótipos e ter mais sensibilidade intercultural na aula e nos 

materiais apresentados.” e “O uso de muitos estereótipos, alguns dos quais 

considero ofensivos.”. Dois alunos indicaram “Nada.”. Sintetizando, o que os alunos 

menos gostaram da atividade esteve relacionado com o fator do tempo, pois vários 

alunos afirmaram ter tido pouco tempo disponível para realizar toda a atividade. 

Nota-se ainda a questão de estereótipos apontada por dois alunos. É de admitir que 

abordar o aspeto físico possa causar mal-entendidos no caso da falta de 

considerações sobre a forma de abordagem, sobretudo junto dos aprendentes com 

diferentes contextos socioculturais. No entanto, com base nos comentários dos 

outros alunos e de acordo com as observações da professora orientadora e dos 

colegas estagiários, os materiais utilizados e as atividades realizadas não 

demonstraram falta de sensibilidade aos estereótipos.  

Por fim, ao pedido de sugestões e comentários para a professora estagiária, 
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constatámos as seguintes respostas: “Melhorar a pronúncia de falar”, “Usar 

explicações mais simples e claras.”, “Boa preparação da atividade.”, “Bom trabalho, 

é melhor falar mais alto.”, “Boa preparação da atividade.”, “Muito bem, é melhor 

buscar exemplos mais simples para explicar diferenças entre as palavras.”, “Primeiro 

dar a folha de vocabulário, depois fazer os exercícios.”, “O aspeto físico é geralmente 

uma questão sensível, por isso é importante ser reflexivo sobre a maneira como 

ensinamos.” e “Tentar não reproduzir certas normas sociais que contribuem para a 

discriminação e a desigualdade.”. Dois alunos não responderam. Observamos que as 

sugestões remeteram para a explicação de palavras novas e a sensibilidade 

intercultural.  

A partir da análise das opiniões dos alunos, pode concluir-se que, de forma geral, os 

resultados da atividade de CO foram positivos: a maioria dos alunos gostaram da 

atividade e afirmaram ter gostado de praticar a compreensão oral. No entanto, esta 

competência constituiu também uma dificuldade para muitos alunos. De alguma 

forma, esta dificuldade deveu-se ao facto do desconhecimento do vocabulário novo 

dos áudios, o que se revelou pertinente para a realização das regências seguintes, ou 

seja, estudar vocabulário novo antes da audição pode provavelmente reduzir o grau 

de dificuldade da compreensão oral. Relativamente a isto, a capacidade de explicar 

bem palavras por parte da professora estagiária também foi assinalada pelos alunos 

como um aspeto a melhorar. Para além disto, é preciso programar tempo suficiente 

para a realização das atividades de CO. Importa referir ainda que, através dos 

comentários dos alunos sobre a questão de estereótipos, obtivemos também mais 

consciência sobre a importância da sensibilidade intercultural no ensino-

aprendizagem de línguas.  
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2.5.2. Regência 1 

O questionário aplicado no final da regência 1 (Anexo 26) foi respondido por 10 

alunos, de um total de 12. 

Relativamente à questão “Pensa que as atividades foram úteis para si?”, todos os 

inquiridos responderam afirmativamente. 

À pergunta “Pensa que aprendeu coisas novas nas aulas?”, 9 alunos deram respostas 

positivas, enquanto um aluno respondeu que não, justificando que “Foi para 

revisões.”. 

À pergunta “O que foi mais fácil?”, os alunos referiram: “Legendar os alimentos.”, 

“Exercícios.”, “O vocabulário da comida é fácil.”, “Compreender.”, “Dar exemplos, 

discussão.” e “Vocabulário.”. Por isso, verifica-se que o vocabulário do tema de 

alimentação foi fácil para vários alunos.  

Quanto à pergunta “O que foi mais difícil?”, obtivemos apenas três respostas: “Falar 

sobre as coisas da rotina.”, “Gramática.” e “O áudio.”.  

Em relação à pergunta “No geral, gostou das aulas?”, todas as respostas foram 

positivas. À “Do que é que gostou mais?”, foram registadas as seguintes respostas: 

“Gostei de praticar a compreensão oral.”, “Tudo que a professora explicou.”, “Boa 

explicação.”,  “A Dália é uma boa pessoa e preocupa-se porque percebemos tudo.”, 

“Gostei de tudo, explicou muito bem.”, “Conversar, dialogar, ouvir.”, “As expressões 

frequentes.” e “Os exercícios.”. Dois alunos não responderam. Sumarizando, os 

alunos mostraram-se satisfeitos com a atividade de CO e as explicações dadas pela 

professora estagiária.  

Quanto à pergunta “Do que é que gostou menos?”, foram indicados apenas dois 

aspetos: “Gostei de falar.” e “Exercícios fáceis.”, tendo um dos alunos afirmado  

“Nada.”.  

À pergunta sobre sugestões e comentários, os alunos referiram: “Eu gostei, muito 

bem.”, “Tudo bem.”, “Gostei muito, obrigada.”, “Melhorar a pronúncia.” e “Tudo 

bem.”. Assim, salvo a sugestão de melhorar a pronúncia, os alunos fizeram apenas 

apreciações positivas.  
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Para além da avaliação geral das unidade letivas, o questionário incluiu ainda uma 

parte que teve como função avaliar os materiais de CO30, nomeadamente o grau de 

dificuldade dos recursos áudios e audiovisuais, por meio dos diferentes parâmetros. 

Gráfico 9 - Grau de dificuldade do áudio de "Ida ao supermercado" 

 

 

No que diz respeito ao grau de dificuldade do áudio de “Ida ao supermercado”, o 

Gráfico 9 evidencia que os alunos não encontraram dificuldade com a compreensão 

deste áudio, tendo a maioria das pessoas assinalado como “fácil” e “normal”, tanto 

em termos do vocabulário e sentido, como a nível da pronúncia e ritmo de fala. 

Consideramos que isto pode justificar-se pela pré-atividade realizada antes da 

audição, na qual os alunos tinham aprendido o vocabulário relacionado com o tema, 

facilitando assim a compreensão.  

 

30 Devido à diferente assiduidade dos alunos nas aulas, o número de respostas desta parte foi variada.  
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Quanto ao áudio de “Receita de rabanadas” (Gráfico 10), a maioria dos alunos 

afirmou que o grau de dificuldade deste áudio foi “normal”, sobretudo a nível de 

ritmo de fala, no que todos os participantes chegaram a um consenso. Entretanto, a 

nível vocabular, os alunos manifestaram atitudes variadas, desde “fácil de mais” a 

“difícil”. Como já referimos, este áudio, para além de desenvolver a CO, teve como 

objetivo o aprofundamento da aprendizagem do item gramatical – o modo 

Imperativo. À pergunta “Acha que este áudio ajudou a compreender o uso de verbos 

no modo Imperativo numa receita culinária?”, obtivemos respostas todas afirmativas.  
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Gráfico 12 - Grau de dificuldade do áudio de "Na pastelaria" 
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Gráfico 11 - Grau de dificuldade do áudio de "No restaurante" 
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Como se verifica através do Gráfico 11 e 12, na perspetiva panorâmica, os dois 

áudios de “Na pastelaria” e “No restaurante” apresentaram, para os alunos, um grau 

de dificuldade semelhante e demonstraram-se adequado ao nível de proficiência da 

esmagadora maioria dos alunos, sendo que o campo “normal” foi destacado entre as 

respostas. Além disso, em relação à contribuição para o desenvolvimento de outras 

competências, todos os inquiridos manifestaram atitudes positivas às perguntas 

“Acha que estes áudios ajudaram a comunicar numa pastelaria/num restaurante?”  e 

“Acha que estes áudios ajudaram a aprender vocabulário e expressões específicas 

dos pedidos numa pastelaria/num restaurante?”.  

Analisando os dados obtidos, consideramos que, de forma geral, a implementação 

da regência 1 foi bem-sucedida. Todos os alunos manifestaram ter gostado das aulas 

e das atividades de CO. Convém referir que vários alunos mencionaram 

positivamente a explicação dada pela professora estagiária, o que demonstrou um 

progresso em relação à regência 0. Quanto aos materiais de CO, verificamos que, 

exceto o áudio de “Ida ao supermercado”, que vários alunos afirmaram ser “fácil”, os 

restantes áudios foram considerados, pela maioria dos alunos, muito adequados ao 

seu nível de proficiência, ao assinalar “normal” no grau de dificuldade.  Além disso, 

pode concluir-se ainda que os materiais de CO contribuíram também para o 

desenvolvimento das outras competências comunicativas, como competência 

gramatical, lexical e expressão oral.  

A partir da observação direta, podemos também confirmar que o modelo aplicado 

nesta regência, isto é, desenvolvimento da competência lexical na pré-atividade, 

compreensão oral durante a atividade e expressão e interação oral na pós-atividade, 

foi aplicado com sucesso. A aprendizagem do vocabulário antes da audição facilitou 

imenso a compreensão dos áudios, como se pode verificar nos resultados acima 

analisados. Os alunos participaram positivamente nas atividades de interação oral 

solicitadas, mostrando a capacidade de transformar o conteúdo do input no output.  

No entanto, nesta regência destaca-se ainda a questão da gestão de tempo das 

atividades, pois na unidade letiva II, a dramatização da atividade de interação oral 

teve de ser adiada para a aula seguinte, devido ao pouco tempo disponível no final 

da aula.  
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2.5.3. Regência 2 

O questionário aplicado no final da regência 2 (Anexo 27) foi respondido por 8 

alunos, num total de 16.     

Às perguntas “Pensa que as atividades foram úteis para si?” e “Pensa que aprendeu 

coisas novas nas aulas?”, todos os alunos responderam afirmativamente.  

No que concerne à pergunta “O que foi mais fácil?”, dois alunos indicaram “Rotina 

diária.”, outros ainda referiram “Fazer exercícios de preencher o comics.” e 

“Exercícios escritos, porque preciso de tempo para responder e é mais fácil ler e 

compreender. Falar continua ser difícil para mim.”.   

À questão “O que foi mais difícil?”, obtivemos as seguintes respostas: “É difícil ouvir 

o diálogo.”, “Pronúncia.”, “Compreender completamente o discurso, falar continua 

ser difícil.” e “Fazer frases gramaticais.”. Assim, a dificuldade dos alunos esteve 

relacionada com a compreensão oral, pronúncia e gramática.  

Com a pergunta “No geral, gostou das aulas?”, todas as respostas foram positivas.  

Quanto à pergunta aberta “Do que é que gostou mais?”, registámos as seguintes 

respostas: “Corrigir os nossos erros de pronúncia.”, “As aulas foram muito boas.”, 

“Gostei do vídeo de ‘rotina diária’.”, “A Dália explicou tudo muito bem.”, “A chance 

de praticar a compreensão oral e falar, mas é difícil.” e “Rotina diária.”.  

À questão “Do que é que gostou menos?”, obtivemos apenas uma resposta efetiva: 

“A Dália falou rápido para mim.”, tendo outra resposta “Eu gostei de tudo.”.  

À pergunta sobre sugestões e comentários, apenas um aluno respondeu: “Entender 

que alguns alunos não têm competências linguísticas suficientes, de modo que ela 

possa desacelerar um pouco.”.  

No que diz respeito aos materiais de CO, o vídeo “Rotina diária” mostrou-se 

adequado para o nível de proficiência da maioria dos inquiridos (Gráfico 13). No 

entanto, também se observa que este vídeo já constituiu um determinado grau de 

dificuldade para alguns alunos, em termos de pronúncia e ritmo de fala, o que 

também se verificou pelo comentário redigido por um aluno - “Não sou capaz de 

acompanhar a velocidade de fala.”. À pergunta “Acha que este vídeo ajudou a 
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aprender vocabulário e expressões relacionados com a rotina diária?”, 7 alunos 

afirmaram “Sim” e um respondeu “Não”.  

 

Já relativamente ao vídeo “Entrevista sobre a rotina diária”, o Gráfico 14 demonstrou 

que este vídeo também correspondia ao nível de proficiência da maioria dos  

inquiridos. Aliás, mostrou ainda menor grau de dificuldade comparando com o vídeo 

anterior, o que foi muito compreensível, pois o tema tinha sido abordado 

previamente. Todos os inquiridos responderam positivamente à questão “Acha que 

este vídeo ajudou a aprender vocabulário e expressões relacionados com a rotina 

diária?”. Deixaram ainda os comentários: “Os vídeos serviram para aprender.”, “Isto 

é bom.” e “Geralmente, é bom.”.  
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Gráfico 13 - Grau de dificuldade do vídeo "Rotina diária" 
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Face ao exposto, torna-se evidente que, em geral, a maioria dos alunos revelou-se 

satisfeito com a regência em apreço. Com base na observação direta na sala de aula, 

constatámos ainda que os alunos, na generalidade, tinham conseguido realizar as 

atividades planificadas. Especialmente na unidade letiva II, devido ao imprevisto do 

confinamento social, as atividades tiveram de ser realizadas online. Mesmo assim, os 

alunos esforçaram-se por completar todas as tarefas, tanto os trabalhos realizados 

no Google Classroom, como as atividades de expressão e interação oral no 

WhatsApp. Os dois vídeos criados mostraram-se adequados ao nível de proficiência 

dos alunos. Por serem semiautênticos, conseguiram também captar a maior atenção 

dos alunos e assim contribuíram para a realização bem-sucedida das atividades de 

CO. Porém, é de notar que houve alunos que tiveram um determinado grau de 

dificuldade relativamente à velocidade de fala dos vídeos utilizados e da professora 

estagiária.  

 

2.5.4. Regência 3 

Na regência 3, aplicámos dois questionários, sendo um deles depois da realização da 

atividade II (Anexo 28) e outro após a atividade IV (Anexo 29). Porém, foram 

recolhidas poucas respostas aos questionários, especificamente, apenas duas 

respostas em ambos os inquéritos. Por conseguinte, os dados obtidos através dos 

questionários não nos permitiram fazer uma avaliação completa sobre a regência 3, 

na perspetiva dos alunos. Neste caso, optámos por recorrer à observação direta e 

aos comentários da professora orientadora e dos colegas estagiários para apurar os 

resultados das atividades levadas a cabo na regência 3.  

A atividade I e II basearam-se principalmente na realização autónoma dos exercícios 

de vídeo interativo, com recurso a dois vídeos autênticos. Tendo em consideração a 

dificuldade dos materiais autênticos e o nível de proficiência dos alunos, na fase da 

planificação, procurámos diminuir o grau de dificuldade das tarefas. Assim, uma das 

coisas que fizemos foi a criação de uma série de flashcards para cada atividade. 

Consequentemente, baseado nas respostas de dois inquiridos e na parte do 

esclarecimento de poucas dúvidas na aula, assumimos que os alunos conseguiram 
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estudar de forma autónoma as palavras novas com flashcards, quer dizer, 

conseguiram compreender o significado das palavras através dos áudios, imagens e 

frases de exemplo. Evidentemente, isto beneficiou imenso a compreensão em 

relação aos vídeos. Além disto, os dois inquiridos dos questionários afirmaram ter 

gostado de estudar as palavras por meio de flashcards.  

Quanto aos exercícios de vídeo interativo, na generalidade, os alunos conseguiram 

realizar de forma bem sucedida os exercícios, a maioria dos alunos teve respostas 

erradas em duas ou três perguntas, tendo um ou dois acertado na totalidade. À 

pergunta “Conseguiu responder às perguntas na primeira visualização?”, os únicos 

dois inquiridos responderam de forma negativa. A partir disto, é possível inferir que 

para a maioria dos alunos, a compreensão oral na primeira vez não foi muito 

completa. Assim, tornou-se evidente a necessidade de visualizar mais vezes o vídeo 

após a realização do exercício, como foi proposto nas tarefas.  Em relação a este 

aspeto, um dos colegas estagiários destacou também as múltiplas visualizações 

recomendadas aos alunos no sentido de terem uma compreensão mais completa do 

vídeo.  

No que toca ao grau de dificuldade dos dois vídeos autênticos, através de duas 

amostras de questionários, é possível constatar que os alunos sentiram mais 

dificuldade a nível da pronúncia e ritmo de fala, do que a nível do vocabulário e 

sentido do texto completo. Isto pode justificar também os resultados otimistas 

obtidos pelos alunos nos exercícios. Apesar de os discursos autênticos apresentarem 

mais dificuldades a nível da pronúncia e ritmo de fala, a compreensão do sentido 

global do texto pode ser garantida, desde que as tarefas estejam de acordo com o 

nível de proficiência dos alunos. No mesmo sentido, à pergunta “Acha que os vídeos 

autênticos são mais difíceis do que os áudios?”, obtivemos afirmações negativas. À 

pergunta “Gostaram de fazer exercícios de compreensão oral com os vídeos 

interativos (responder perguntas e verificar repostas no meio de vídeo)?”, as 

respostas foram positivas. Quanto ao grau de dificuldade de diferentes tipos de 

exercícios utilizados nos vídeos interativos, não se constataram diferenças 

significativas.   

Sintetizando, consideramos que esta nova exploração das atividades de 
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compreensão oral, com recurso aos vídeos interativos, obteve resultados bastante 

positivos. Tratou-se também de uma nova mudança para o ensino de CO. Com as 

duas atividades, comprovou-se que, os materiais autênticos, não obstante a sua 

dificuldade intrínseca em vários aspetos, podem ser aplicados aos alunos com níveis 

iniciais de aprendizagem, desde que o conteúdo das tarefas de CO esteja de acordo 

com o  nível de proficiência dos alunos.   

As atividades III e IV foram realizadas com a professora estagiária nas aula 

sincronizadas, o que nos permite tirar conclusões mais diretas sobre os resultados 

destas duas atividades. Ambas as atividades tiveram com base dois exercícios: o 

primeiro visou uma compreensão do sentido global do vídeo, enquanto o segundo já 

incidiu sobre o processo de descodificação das mensagens mais detalhadas. Através 

da correção dos exercícios e das respostas dos questionários de dois únicos alunos, 

podemos afirmar que: de forma geral, os alunos conseguiram perceber a ideia geral 

do vídeo na primeira visualização; na exploração dos detalhes do vídeo, os 

resultados também foram positivos, pois a maioria dos alunos conseguiram acertar 

as respostas dos espaços em falta. Todavia, é necessário chamar a atenção para o 

facto de que vários alunos conseguiram responder oralmente as respostas, mas ao 

escrevê-las no chat do Zoom, apresentaram erros ortográficos, o que aconteceu 

especialmente aos alunos de línguas maternas italiana e espanhola. Sintetizando, 

julgamos que ambos os vídeos criados se adequaram ao nível de proficiência dos 

alunos e contribuíram para o desenvolvimento de CO dos aprendentes.  

Para além disto, como já foi referido na parte da descrição das regências, estas duas 

atividades visaram também aprofundar as competências linguísticas dos alunos, 

nomeadamente a nível gramatical e vocabular. Através das correções dos exercícios, 

observámos que na atividade III os alunos tiveram dificuldade em conjugar 

corretamente os verbos no modo Imperativo, e na atividade IV, tiveram dificuldade 

com a ortografia das palavras aprendidas nas aulas anteriores sobre a descrição 

física e vestuário. Apesar disso, consideramos que com a realização dos exercícios de 

CO, os alunos conseguiram ter uma melhor compreensão sobre o modo Imperativo, 

vocabulário e expressões relacionados com o tema em causa.   

Contando com as observações da professora orientadora, também houve alguns 
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aspetos menos positivos constatados na atividade IV. Após a correção do primeiro 

exercício, procedeu-se imediatamente à visualização para o exercício de 

preenchimento de espaços em branco, não dando tempo aos alunos para a leitura 

prévia do texto, o que, de certo modo, dificultou a compreensão do vídeo, para 

alguns alunos. Além disto, embora a professora estagiária tenha explicado de forma 

detalhada as instruções do segundo exercício antes da audição, a instrução escrita 

sobre este exercício encontrava-se incompleta, não explicitando os objetivos 

específicos da tarefa. Como tal, através da correção das respostas, verificou-se que 

os alunos tiveram problemas na compreensão da tarefa do exercício, por exemplo, 

preencherem duas palavras quando era suposto meterem só uma, preencherem 

verbos de outros tempos verbais quando era suposto meter verbos no modo de 

Imperativo. Estas duas observações destacaram mais uma vez a importância das 

atividades de pré-audição, na qual é primordial explicitar claramente a instrução da 

tarefa de CO e dar aos alunos a oportunidade de familiarização com o texto, com o 

intuito de garantir o sucesso da atividade.  
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Considerações Finais 

A compreensão oral, como uma competência fundamental para a comunicação, 

necessita de uma abordagem específica e pertinente no ensino-aprendizagem de PLS. 

O presente projeto de investigação-ação, realizado no âmbito do estágio pedagógico 

do Mestrado em Português Língua Segunda/ Língua Estrangeira, pretende 

desenvolver a competência de compreensão oral dos aprendentes de PLS, com 

recurso a materiais criados e materiais autênticos. Para este efeito, realizámos a 

revisão da literatura sobre aspetos relevantes no que diz respeito à compreensão 

oral e aos materiais didáticos de compreensão oral. Partindo destes princípios 

teóricos, foi implementado um plano de intervenção pedagógico-didática constituído 

por quatro regências. 

Com base na revisão da literatura e nos resultados obtidos da nossa intervenção 

pedagógico-didática, podemos chegar a algumas conclusões acerca das perguntas 

orientadoras colocadas no início da investigação.  

    i.)  Há alguns aspetos particulares a ter em conta para levar a cabo as atividades de 

compreensão oral? Antes de mais, consideramos que a aplicação das três fases de 

pré-audição, audição e pós-audição constitui um fator crítico para a realização bem-

sucedida da atividade de compreensão oral. Sobretudo as atividades realizadas na 

fase de pré-audição, tais como a contextualização do tema, a aprendizagem do 

vocabulário relevante e a explicação clara das instruções das tarefas, podem facilitar 

de forma significativa a compreensão oral dos materiais que se seguem. Durante a 

audição, tendo em conta as características da compreensão oral na vida real e as 

limitações da compreensão na sala de aula, é necessária a múltipla reprodução dos 

áudios e audiovisuais. Ao construir os exercícios, o professor deve equilibrar a 

relação entre o processo de descodificação/bottom-up e o processo de construção 

de sentido/top-down, sendo que cada um envolveu diferentes focos de audição. 

Além disto, as tarefas devem ter em conta a mobilização das estratégias de 

compreensão oral. No nosso caso, não recorremos à explicitação específica das 

estratégias, mas decidimos incorporá-las na realização dos exercícios. Por fim, na 

fase de pós-audição, a transcrição dos textos orais demonstrou ser útil para a 
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construção de um sentido mais completo sobre as informações ouvidas. 

   ii.) É possível criar materiais semiautênticos para promover a compreensão oral? Se 

sim, é preciso ter em consideração quais princípios? Ao longo do nosso projeto foi 

criado um conjunto de áudios e materiais audiovisuais para os alunos do nível A1.2, 

que pretenderam aproximar-se dos discursos verosímeis, em termos do vocabulário, 

pronúncia e ritmo de fala. Com base na análise dos resultados, julgamos que estes 

materiais contribuíram para a compreensão oral dos alunos. Portanto, a resposta é 

afirmativa. Quanto aos princípios de criação, antes de mais, os materiais devem 

adequar-se ao nível de proficiência do público-alvo. É de notar que os materiais 

também não podem ter características demasiado artificiais só para facilitar a 

compreensão, por exemplo, usar uma pronúncia demasiado clara e ritmo de fala 

demasiado lento, como se verifica em muitos manuais destinados ao níveis iniciais 

de aprendizagem. De resto, é preciso ter em consideração o tema em causa, a 

relevância do conteúdo, os fatores de logística (p.e. qualidade, extensão), as 

implicações culturais, entre outros. Este último aspeto revela-se particularmente 

importante quando estamos perante um público-alvo com diferentes contextos 

socioculturais.  

   iii.) É possível usar materiais autênticos nos níveis iniciais de aprendizagem? 

Embora os materiais autênticos tenham um grau de dificuldade mais elevado, 

verifica-se que é possível usar este tipo de materiais nas atividades de compreensão 

oral nos níveis iniciais de aprendizagem, pois de modo geral, o sucesso das 

atividades depende do grau de dificuldade das tarefas planificadas. Por outras 

palavras, mesmo que os materiais autênticos ultrapassem em dificuldade o nível de 

proficiência dos alunos, desde que a tarefa esteja adequada, podemos também 

obter resultados satisfatórios. Nas duas atividades em que foram utilizados materiais 

autênticos, recorremos às questões que foram adequadas ao nível de proficiência do 

público-alvo do nível A1.2, tais como perguntas relacionadas com o vocabulário de 

nacionalidade, família, alimentos, transportes, etc. Procurámos também aproveitar 

as atividades da pré-audição para aprender palavras relevantes, com o intuito de 

facilitar a compreensão oral posterior. Consequentemente, as atividades foram 

realizadas com bastante sucesso.  
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   iv.) De que forma é que as tecnologias atuais podem contribuir para o ensino de 

compreensão oral? Evidentemente, as TIC contribuem para a disponibilização de um 

vasto leque de recursos áudio e audiovisuais, que enriquecem os materiais didáticos 

de compreensão oral. A massificação das TIC permite também aos professores de 

línguas a criação dos seus próprios materiais, como no caso do nosso projeto, os 

programas de multimédia possibilitaram-nos a edição dos áudios e vídeos. Para além 

destes dois contributos, queríamos destacar as novas tecnologias na inovação do 

modo de ensino de compreensão oral, designadamente, os vídeos interativos. Na 

verdade, foi a modalidade online das aulas que nos forneceu a oportunidade de 

explorar a potencialidade dos vídeos interativos na inovação da forma de realizar 

atividades de compreensão oral. Baseado nos resultados de intervenção, pode-se 

afirmar que os vídeos interativos constituem uma alternativa muito eficaz no 

desenvolvimento da compreensão oral de forma autónoma.  

   v.) De que forma é que o desenvolvimento da compreensão oral auxilia a 

aprendizagem de outras competências? No nosso projeto de investigação, aplicámos 

um modelo de aula centrada na compreensão oral, isto é, pré-atividade para 

promover a competência lexical e funcionamento da língua, atividade de 

compreensão oral e pós-atividade para desenvolver a expressão e interação oral. Os 

resultados demonstram que este delinear da realização de atividade é muito 

coerente e produtivo, pois a pré-atividade proporciona bases de conhecimento 

linguístico para a atividade de compreensão oral e por sua vez, o input da 

compreensão oral promove o output a nível da expressão e interação oral. Portanto, 

através das atividades de compreensão oral, a competência lexical, a expressão e 

interação oral também foram desenvolvidas. Para além disto, explorámos ainda a 

própria atividade de compreensão oral no desenvolvimento da competência 

linguística em geral, mediante perguntas focadas nos conteúdos gramaticais e 

vocabulares. Sintetizando, na abordagem didática de compreensão oral, também se 

pode desenvolver outras competências, sobretudo a competência linguística, a 

expressão e interação oral, através de diferentes fases de atividades ou mediante os 

conteúdos do input.  
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Face ao exposto, podemos concluir que os nossos objetivos deste projeto de 

investigação-ação foram atingidos e os resultados da intervenção pedagógico-

didática demonstram ser muito positivos. Apesar disso, constatamos que existiram 

algumas limitações na realização deste trabalho. Em termos do desempenho da 

compreensão oral, devido às poucas regências realizadas em cada semestre, não 

conseguimos avaliar a progressão dos alunos a nível de compreensão oral através da 

nossa prática letiva. Além disso, na exploração do uso didático dos vídeos interativos, 

por serem aplicados em apenas duas atividades, também não conseguimos obter 

resultados sobre as vantagens desta forma de material e atividade concreta no 

desenvolvimento da compreensão oral, em comparação com as formas tradicionais. 

Deste modo, sugerimos que nas futuras investigações se realizem mais atividades 

com recurso a vídeos interativos para averiguar as suas vantagens no 

desenvolvimento da compreensão oral dos aprendentes de PLS e PLE. 
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Anexo 1 – Questionário de identificação dos alunos   
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Anexo 2 – Ficha de trabalho da regência 0 
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Anexo 3 – Transcrição dos áudios de “Aspeto físico” 
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Anexo 4 – Ficha de exercícios da regência 0 
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Anexo 5 – Ficha de vocabulário da regência 0 
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Anexo 6 – Ficha de trabalho da unidade letiva I da regência 1 
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Anexo 7 –  Transcrição do áudio de “Ida ao supermercado” 
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Anexo 8 – Ficha de exercícios da unidade letiva I da regência 1  
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Anexo 9 – Ficha de trabalho da unidade letiva II da regência 1 
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Anexo 10 – Ficha da unidade letiva II da regência 1 
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Anexo 11 – Ficha de trabalho da unidade letiva I da regência 2 
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Anexo 12 – Transcrição do vídeo de “Rotina diária” 
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Anexo 13 – Ficha de exercícios da unidade letiva I da regência 2 
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Anexo 14 – Ficha de trabalho da unidade letiva II da regência 2 
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Anexo 15 – Transcrição do vídeo de “Entrevista sobre a rotina diária” 
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Anexo 16 – Ficha da atividade I da regência 3 
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Anexo 17 – Transcrição do vídeo de “Vida de feirante” 
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Anexo 18 – Ficha da atividade II da regência 3 
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Anexo 19 – Transcrição do vídeo de “Preferência dos transportes dos 

portugueses” 
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Anexo 20 – Ficha da atividade III da regência 3 
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Anexo 21 – Transcrição do vídeo de “Como gerir ansiedade e stresse”   
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Anexo 22 – Ficha da atividade IV da regência 3 
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Anexo 23 – Transcrição dos áudios de “Descrição física”  
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Anexo 24 – Link dos recursos áudio e audiovisuais criados 

 

Todos os recursos áudio e audiovisuais criados estão disponíveis em: 

https://drive.google.com/drive/folders/1S42h7bO3kXiWgkPVYfKvo5Fyr3LJixmd?us

p=sharing  
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Anexo 25 – Questionário aplicado depois da regência 0  
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Anexo 26 – Questionário aplicado depois da regência 1 
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Anexo 27 – Questionário aplicado depois da regência 2 
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Anexo 28 – Questionário aplicado durante a regência 3 
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Anexo 29 – Questionário aplicado depois da regência 3 
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Apêndices 
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Apêndice 1 – Exemplo do folheto de supermercado utilizado31 

 

31 Fonte: pingodoce.pt 



172 

 

 



173 

 


	Declaração de honra
	Agradecimentos
	Resumo
	Abstract
	Índice de Figuras
	Índice de Tabelas
	Índice de Gráficos
	Lista de abreviaturas e siglas
	Introdução
	1. Enquadramento Teórico
	1.1. Língua Segunda (LS/L2) e Língua Estrangeira (LE)
	1.2. Competência Comunicativa
	1.3. Compreensão Oral
	1.3.1. Características da Compreensão Oral
	1.3.2. Processos da Compreensão Oral
	1.3.3. Estratégias da Compreensão Oral
	1.3.4. Atividades da Compreensão Oral

	1.4. Materiais Didáticos para o Desenvolvimento da Compreensão Oral
	1.4.1. Materiais Criados e Materiais Autênticos
	1.4.2. Critérios de Seleção e Criação dos Materiais
	1.4.3. Construção de Exercícios


	2. Implementação do Plano de Intervenção Pedagógico-didática
	2.1. Contextualização do Estágio Pedagógico
	2.2. Caracterização do Público-alvo
	2.2.1. Turma do Primeiro Semestre
	2.2.2. Turma do Segundo Semestre

	2.3. Objetivo e Metodologia da Investigação
	2.4. Intervenção Pedagógico-didática
	2.4.1. Regência 0
	2.4.2. Regência 1
	2.4.2.1. Unidade Letiva I
	2.4.2.2. Unidade Letiva II

	2.4.3. Regência 2
	2.4.3.1. Unidade Letiva I
	2.4.3.2. Unidade Letiva II

	2.4.4. Regência 3
	2.4.4.1. Atividade I
	2.4.4.2. Atividade II
	2.4.4.3. Atividade III
	2.4.4.4. Atividade IV


	2.5. Análise dos Resultados de Intervenção
	2.5.1. Regência 0
	2.5.2. Regência 1
	2.5.3. Regência 2
	2.5.4. Regência 3


	Considerações Finais
	Referências Bibliográficas
	Anexos
	Anexo 1 – Questionário de identificação dos alunos
	Anexo 2 – Ficha de trabalho da regência 0
	Anexo 3 – Transcrição dos áudios de “Aspeto físico”
	Anexo 4 – Ficha de exercícios da regência 0
	Anexo 5 – Ficha de vocabulário da regência 0
	Anexo 6 – Ficha de trabalho da unidade letiva I da regência 1
	Anexo 7 –  Transcrição do áudio de “Ida ao supermercado”
	Anexo 8 – Ficha de exercícios da unidade letiva I da regência 1
	Anexo 9 – Ficha de trabalho da unidade letiva II da regência 1
	Anexo 10 – Ficha da unidade letiva II da regência 1
	Anexo 11 – Ficha de trabalho da unidade letiva I da regência 2
	Anexo 12 – Transcrição do vídeo de “Rotina diária”
	Anexo 13 – Ficha de exercícios da unidade letiva I da regência 2
	Anexo 14 – Ficha de trabalho da unidade letiva II da regência 2
	Anexo 15 – Transcrição do vídeo de “Entrevista sobre a rotina diária”
	Anexo 16 – Ficha da atividade I da regência 3
	Anexo 17 – Transcrição do vídeo de “Vida de feirante”
	Anexo 18 – Ficha da atividade II da regência 3
	Anexo 19 – Transcrição do vídeo de “Preferência dos transportes dos portugueses”
	Anexo 20 – Ficha da atividade III da regência 3
	Anexo 21 – Transcrição do vídeo de “Como gerir ansiedade e stresse”
	Anexo 22 – Ficha da atividade IV da regência 3
	Anexo 23 – Transcrição dos áudios de “Descrição física”
	Anexo 24 – Link dos recursos áudio e audiovisuais criados
	Anexo 25 – Questionário aplicado depois da regência 0
	Anexo 26 – Questionário aplicado depois da regência 1
	Anexo 27 – Questionário aplicado depois da regência 2
	Anexo 28 – Questionário aplicado durante a regência 3
	Anexo 29 – Questionário aplicado depois da regência 3

	Apêndices
	Apêndice 1 – Exemplo do folheto de supermercado utilizado


