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Resumo 

 

O século XXI  traz novos desafios e oportunidades para o desenvolvimento 

sustentável do planeta que implicam um novo paradigma educativo. Uma aprendizagem 

transformadora e de ação, centrada no aluno, inovação pedagógica e curricular através 

do uso mais frequente de metodologias ativas nas aulas de língua estrangeira e a 

combinação de temas de sustentabilidade com os do domínio línguístico. Partindo de 

anteriores experiências de aplicação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ao 

ensino de outras disciplinas, como a iniciativa A Maior Lição do Mundo, propõe-se uma 

série de atividades, com ênfase na leitura, que permitam combinar o ensino de língua e 

o de práticas para o desenvolvimento sustentável na aula de Português Língua 

Estrangeira.  

Este relatório reflete sobre o cruzamento de duas experiências de estágio no ano 

letivo 2018/2019: uma de aulas de Português Língua Estrangeira, na Universidade de 

Salento e na escola secundária F. Calasso, em Lecce, Itália e outra da equipa responsável 

pelos programas e políticas europeias para os países em desenvolvimento a nível 

educativo e cultural na Direção-Geral da Cooperação Internacional e Desenvolvimento 

(DEVCO) da Comissão Europeia em Bruxelas, Bélgica. 

 

Palavras-chave: Português Língua Estrangeira, Competências essenciais para o 

século XXI, Metodologias Ativas de Ensino, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 

Objetivos da Juventude Europeia 
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Abstract 

The XXI century brings new challenges and opportunities for the planet’s 

sustainable development that imply a new educational paradigma. A transformative 

pedagogy and action-oriented learning, student-centred, pedagogical and curricular 

innovation through a more frequent use of active learning methodologies in the foreign 

language classroom and the combination of sustainability and language topics. 

Departing from previous experiences of applying the Sustainable Development Goals to 

teach other subjects, such as the global initiative “The World’s Largest Lesson”, it is 

proposed a series of activities, with emphasis in reading, that allow to combine language 

teaching with sustainable development practises in the Portuguese as a Foreign 

Language class. 

This report reflects on the intersection of two internship experiences during the 

academic year 2018/2019: one teaching Portuguese as a Foreign Language, at the 

University of Salento and the F. Calasso secondary school, in Lecce, Italy and the other 

with the team responsible for european programs and policies to developing countries 

at educational and cultural levels at the European Commission Directorate General for 

Cooperation and Development (DEVCO) in Brussels, Belgium. 

 

Key-words: Portuguese as a Foreign Language, Key-Competences for XXI century, 

Active Learning Methodologies, Sustainable Development Goals, European Youth Goals 
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Introdução 

Este relatório é uma descrição e reflexão sobre duas experiências de estágio muito 

distintas mas complementares, decorridas no ano letivo de 2018/2019. A primeira, a Sul 

da Europa, em Lecce, Itália, com uma vertente pedagógico-didática. A segunda, a Norte 

da Europa, em Bruxelas, Bélgica, com uma vertente de política educativa e cultural.  

Começamos em Itália, numa península no extremo sul do país, na Universidade de 

Salento e na Escola Secundária F. Calasso, instituições em que decorreu a experiência 

prática de ensino de Português Língua Estrangeira, em quatro turmas do nível elementar 

ao avançado. E terminamos na Bélgica, em Bruxelas, no coração da Europa, na Comissão 

Europeia, mais concretamente na Direção-Geral da Cooperação Internacional e 

Desenvolvimento, a participar no processo de desenho, análise e lançamento de 

programas europeus na área de educação e cultura, para apoiar países em 

desenvolvimento.  

Assim, este trabalho divide-se em três partes, a primeira (pontos 1, 2 e 3) é o 

resultado da combinação destas perspetivas práticas, uma em contexto de sala de aula 

e outra de decisão e definição de prioridades educativas, é uma reflexão sobre formas 

alternativas de ensinar português que se coadunem ou se alinhem com as prioridades 

estratégicas europeias, que têm a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável no cerne das suas principais políticas. 

Na segunda parte, (correspondente aos pontos 4, 5, 6 e 7) apresenta-se  o 

panorama das competências essenciais para o século XXI, avançadas por organizações 

internacionais chave, e as metodologias ativas mais adequadas a um ensino orientado 

para o desenvolvimento dessas competências, com foco específico nas línguas 

estrangeiras, em particular: a Aprendizagem Integrada de Línguas e Conteúdos (AILC) e 

o Ensino Baseado em Tarefas ou em Projetos.  

Ainda dentro deste âmbito de enquadramento teórico, analisa-se e desdobra-se o 

conceito de educação para o desenvolvimento sustentável e sustentabilidade e 

demonstra-se a relevância de iniciativas como A Maior Lição do Mundo (promovida pela 

UNICEF) para a aplicação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável a várias 
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disciplinas, incluindo línguas estrangeiras, e a todos os níveis de escolaridade 

obrigatória. 

A construção do quadro teórico em que se funda a reflexão sobre o ensino de 

PLNM/PLE orientado pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável baseou-se 

também em propostas didáticas específicas para o ensino de língua estrangeira de 

autores que aplicam os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ao ensino de língua 

estrangeira, nomeadamente, as unidades didáticas do evento organizado na FLUP em 

2020 Educação para o desenvolvimento sustentável e ensino de Português Língua Não 

Materna e as planificações de aula partindo dos 17 ODS do manual do British Council 

Integrating global issues in the creative English language classroom: With reference to 

the United Nations Sustainable Development Goals.  

Finalmente, na terceira parte, com base na experiência profissional descrita na 

primeira parte e no quadro teórico-prático esboçado na segunda parte, partindo da 

análise de vários autores (Maley, Alan & Peachey, Nik, 2017; Carvalho, A. e Pessanha 

Isidoro, P. C., 2020), foram concebidas nove propostas didáticas utilizando as 

metodologias de Ensino Baseado em Tarefas e em Projetos, que  articulam os Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos da Juventude Europeia com o Ensino do 

Português Língua Estrangeira para a organização de sequências de atividades de ensino-

aprendizagem do português língua estrangeira.  

Esta proposta é o culminar de um percurso de análise e reflexão pedagógico-

didática e, simultaneamente, a abertura de um espaço de trabalho que tem vindo a 

despontar em Portugal no campo da didática do português língua não materna. 
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1. Experiências de ensino de PLE 

Um dos motivos que me levou a frequentar o Mestrado em Português Língua 

Segunda/Língua Estrangeira foi a possibilidade de desempenhar funções como leitora 

ou adida cultural numa representação diplomática ou instituição de ensino superior 

estrangeira. Por esse motivo, sempre considerei que seria importante realizar o estágio 

pedagógico em contexto internacional1.  

Neste capítulo, descreverei as duas experiências profissionais que tive durante o 

ano letivo 2018/2019 em contexto internacional ligadas ao ensino de PL2/LE: uma 

envolvendo prática pedagógica (em aulas e em projeto) e outra na Unidade de Cultura, 

Saúde e Educação (setor Cultura e Educação) da Direção-Geral da Cooperação 

Internacional e Desenvolvimento da Comissão Europeia, mais relacionada com 

programação cultural e política cultural e educativa nos países em desenvolvimento. 

O conjunto destas experiências profissionais proporcionou uma reflexão ampla 

baseada em diferentes campos de atuação de um professor de L2/LE. Foi essa 

experiência diversificada e a reflexão por ela gerada que constituíram a base da 

proposta que é apresentada na II parte deste trabalho. 

Por essa razão é fundamental apresentar de modo detalhado cada um dos 

trabalhos em que completei a minha formação inicial como professora de PL2/LE. 

1.1. Experiência Pedagógico-didática 

O meu estágio, financiado pela bolsa Erasmus +, durou um semestre e teve lugar 

entre setembro de 2018 e fevereiro de 2019. A instituição em que o realizei foi a 

Universidade de Salento, no Departamento de Studi Umanistici, área de Língua 

Portuguesa, em Lecce, Itália. A escolha desta instituição como destino está relacionada 

com o facto de ser sede da Cátedra Manoel de Oliveira do Instituto Camões e, por isso, 

de ter grande afinidade com o cinema português e com a língua portuguesa aplicada ao 

contexto da legendagem de filmografia portuguesa e brasileira. A área da cultura 

sempre me interessou muito e durante este estágio tive a oportunidade de aprender 

imenso sobre cinema português através do Projeto I-Fala, a que me refiro mais adiante. 

                                                      

1 Nos últimos 10 anos colaborei também com o Serviço de Relações Internacionais da Universidade do 
Porto na gestão de projetos ligados à mobilidade com países em desenvolvimento. 
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A orientação do meu estágio ficou a cargo do diretor e responsável científico da Cátedra 

Manoel de Oliveira, Professor Doutor Gian Luigi De Rosa, Professor Associado de Língua 

e Tradução de Língua Portuguesa e Brasileira.  

Apesar de esta instituição ter uma Cátedra do Instituto Camões, todas as aulas 

relativas à área de estudos portugueses, mesmo as que não eram de língua (como 

literatura, história da língua ou linguística), são lecionadas em português do Brasil. A 

variante de PLE ensinada na instituição de acolhimento é o português do Brasil, ensinado 

na maioria das instituições italianas como língua de herança, fruto da influência das 

comunidades italianas que emigraram para o Brasil no final do século XIX.  

 

1.1.1. Caracterização do contexto educativo  

1.1.1.1. Contexto geográfico: Lecce e o Sul de Itália 

A Universidade de Salento fica na cidade de Lecce, na região da Apúlia, na 

península de Salento, na zona sul de Itália, entre os mares Adriático e Iónico, onde 

moram cerca de 4 milhões de pessoas. Administrativamente, a Apúlia está dividida em 

6 províncias: Foggia, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto e Bari (a capital). 

A situação socioeconómica em Itália é marcada por desigualdades Norte-Sul. A 

zona Norte, mais próxima da Europa Central, é a mais desenvolvida economicamente, 

onde estão as indústrias e serviços. Já a zona sul é como uma península isolada no mar 

mediterrâneo, cuja economia se baseia sobretudo no turismo e na agricultura. De 

acordo com dados oficiais da UE2, a Apúlia é a quarta região da Itália com a taxa de 

desemprego mais elevada (16% da população), sendo a Calábria, a Sicília e a Campânia 

(vizinhas da Apúlia) as regiões mais afetadas (+ de 20%). Esta situação, que teve início 

com a crise de 2008, tem vindo a apresentar algumas melhorias, mas ainda se reflete no 

dia-a-dia dos habitantes e das suas instituições.  

                                                      

2 
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=401&acro=lmi&lang=en&countryId=IT&regionId=ITF&nuts2
Code=ITF4&nuts3Code=null&regionName=Puglia [consultado a 03/2020] 
https://www.statista.com/statistics/778264/unemployment-rate-in-italy-by-region/ [consultado a 
03/2020] 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=401&acro=lmi&lang=en&countryId=IT&regionId=ITF&nuts2Code=ITF4&nuts3Code=null&regionName=Puglia
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=401&acro=lmi&lang=en&countryId=IT&regionId=ITF&nuts2Code=ITF4&nuts3Code=null&regionName=Puglia
https://www.statista.com/statistics/778264/unemployment-rate-in-italy-by-region/


Mestrado em Português Língua Estrangeira/FLUP  Ana Castro Paiva 

19 

 

Em Lecce, a maioria dos jovens, incluindo aqueles a quem dei aulas, não tinham 

perspetivas de encontrar emprego após a conclusão da licenciatura e todos falavam em 

emigrar. Ironicamente, a cidade é também porto de acolhimento para vários migrantes 

e refugiados do Médio Oriente e da Africa Subsariana que cruzam o Mediterrâneo. 

Para além da falta de emprego, os salários são muito baixos e os contratos 

precários. Na área de línguas, a saída profissional mais óbvia para os que permaneciam 

no Sul era o turismo que oferecia a possibilidade de aplicação no contexto de visitas 

guiadas, como operadores turísticos e empresas especializadas no acolhimento de 

estrangeiros. 

A presença da cultura portuguesa no Sul da Itália é muito residual. Nos 5 meses 

em que estive em Lecce, apenas tive a oportunidade de assistir a um evento português 

aberto à comunidade – "Luso! Mostra itinerante del nuovo cinema portoghese"3 – no 

Cinelab "G. Bertolucci". Assisti ao filme A Fábrica de Nada, apresentado pelo Francesco 

Morleo, um dos investigadores do departamento que realizou parte do seu 

doutoramento na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, e, por isso, o único que 

utilizava a norma padrão europeia para se expressar em português. 

  

                                                      

3 Organizada pela Associação Il Sorpasso e Arch Film em colaboração com a Fundação Calouste 
Gulbenkian, a Embaixada de Portugal em Itália, o Instituto Camões, o ICA, a TAP e o Turismo de Portugal.  
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1.1.1.2. Instituições de ensino: Universidade de Salento e I.I.S.S. Istituto 

F. Calasso (escola secundária) 

É neste contexto geográfico, social e económico que se situam as duas instituições 

de ensino em que trabalhei como docente de português língua estrangeira: a 

Universidade de Salento e o Istituto Calasso. 

 No Departamento de Studi Umanistici da Universidade de Salento, assumi 

responsabilidades em dois campos: como docente de português e como investigadora-

revisora. Na componente didática, exerci funções como leitora nativa de português 

europeu, com 8 horas de aulas semanais a estudantes da Laurea in Scienza e Tecnica 

della Mediazione Linguistica de 3 níveis (de A2 a C1) e da Laurea in Lingue, Culture e 

Letterature Straniere. Na componente mais ligada à investigação, revi as transcrições de 

filmes portugueses do corpus do Projeto I-Fala (Luso-Brazilian Film Dialogues as 

a Resource for L1 & L2 Learning and Linguistic Research). 

Além destes, surgiu um outro campo de atuação profissional, no Istituto di 

Istruzione Superiore Statale “Francesco Calasso” (I.I.S.S. “F. Calasso”). Para além das 

aulas na Universidade, o Departamento Studi Umanistici da Universidade de Salento, 

através do Instituto Camões, tinha um protocolo com uma escola secundária, desde 

2016/2017. A partir desse ano letivo, o português começou a ser lecionado no I.I.S.S. “F. 

Calasso”, de Lecce, como disciplina curricular obrigatória, com uma carga curricular 

semanal de três horas, no curso de Relações Internacionais e Marketing. A professora 

de PLE (variante brasileira), Caterina Varasano, italiana, era responsável pelas 3 aulas de 

60 minutos cada. Numa dessas aulas semanais, era sempre acompanhada por um leitor 

nativo de PLE (variante europeia) selecionado pela Universidade de Salento. Esta foi a 

primeira escola secundária em Itália, e até hoje a única (de acordo com a Professora de 

PLE, Caterina Varasano), que integrou a língua portuguesa no seu currículo.  

No ano letivo 2017/2018, o I.I.S.S. “Calasso” recebeu o primeiro leitor nativo de 

Portugal, ao abrigo de um acordo com a Cátedra Manoel de Oliveira, da Università del 

Salento, que apoiou a professora principal uma hora por semana.  

O interesse do Português no I. Calasso começou a desportar em agosto de 2015, 

quando o diretor do I.I.S.S. “Calasso”, Mario Biagio Portaccio representou as escolas 

secundárias da Apúlia numa visita institucional a escolas congéneres no Rio de Janeiro 
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onde surgiu a possibilidade de criar novas parcerias pedagógicas com o Brasil, graças às 

novas Tecnologias da Informação e Comunicação. Através desta experiência, estavam 

lançadas as bases para o estabelecimento de uma rede de contactos e vínculos 

duradouros entre a Itália e o Brasil abrangendo diferentes esferas de ação. 

No ano letivo que se sucedeu, em 2015/2016, a mesma escola participou num 

projeto de geminação eletrónica com escolas brasileiras chamado “Jogos Olímpicos 

2016”. Em 2016/2017, o PLE tornou-se disciplina curricular obrigatória no I. Calasso de 

Lecce. 

Estando a Itália inserida na União Europeia, a opção mais lógica seria que a 

variante ensinada fosse o português Europeu (doravante, PE). Contudo, por motivos 

internos da escola, ligados ao projeto de geminação eletrónica com o Brasil, a variedade 

escolhida foi o português do Brasil (doravante, PB). Por outro lado, embora a variante 

escolhida tenha sido o PB, este projeto integrava um estágio no estrangeiro e o destino, 

era Portugal, por ser mais próximo e mais económico. Por esse motivo, foi decidido que 

os alunos deveriam ser expostos a ambas as variedades. Experiências e situações como 

a relatada revelam a importância da reflexão do ensino do PLE como língua pluricêntrica. 

A experiência letiva nas duas instituições mencionadas foi diferente devido, entre 

outros fatores, às características dos alunos: do ensino superior, num caso, e do ensino 

secundário, no outro caso. É sobre as caracteristicas gerais dessas turmas que incidirá a 

secção seguinte. 
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1.1.2. Perfil das turmas 

Nas primeiras semanas em Lecce, além de ter iniciado a observação das aulas que 

o meu orientador lecionava de “Língua e tradução portuguesa e brasileira”, fui 

apresentada às turmas com quem ia trabalhar como leitora de português europeu. Para 

se compreender o trabalho desenvolvido, é importante conhecer algumas das 

características destas três turmas.  

A primeira turma era composta por estudantes de licenciatura. Estavam inscritos 

à disciplina de Português de nível A1. Era, contudo, uma turma com bastante 

heterogeneidade, uma vez que havia alunos sem conhecimentos de português (a 

maioria não tinha nenhuma noção da língua) e alunos com algumas noções. Além disso, 

era constituída por alunos de ensino secundário misturados com alunos de licenciatura.  

O Reitor da Universidade de Salento decidiu lançar um projeto experimental com 

as escolas secundárias que permitia aos alunos do ensino secundário das áreas de 

humanidades observar as aulas de línguas da universidade de forma a despertar e captar 

o seu interesse para línguas menos comuns ou com menos alunos como português, 

turco, hebraico entre outras.  

No início do semestre, a turma que começou por ser de 20 alunos foi sendo 

reduzida até um grupo de 10. As aulas de PE do primeiro ano eram dadas no último 

horário do final da tarde, depois da aula com o Professor titular e não eram obrigatórias, 

não contavam para o exame e aparentemente não havia muito interesse no PE (que 

para os alunos era também difícil de compreender4). 

A segunda turma, mais homogénea em termos de idades e nível dos alunos, era 

composta por cerca de 13 alunos da licenciatura em Scienza e Tecnica della Mediazione 

Linguistica. Em geral, o nível da turma era B1, com conhecimentos intermédios de 

português. A prioridade era praticar conversação, gramática, leitura e compreensão e 

escrita de textos simples. Estes alunos iniciaram a aprendizagem de português com a 

                                                      

4 De acordo com as Orientações Programáticas de Português Língua Não Materna (2008) do Ministério da Educação 

de Portugal: (…) 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 o 
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 a 
necessidade de, na sala de aula, se prestar particular atenção à componente oral, em especial à compreensão. 
https://www.dge.mec.pt/portugues-lingua-nao-materna Acesso em: 09/06/2020 

https://www.dge.mec.pt/portugues-lingua-nao-materna
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leitora brasileira e com o apoio do leitor de português europeu que esteve na 

Universidade de Salento no ano letivo anterior (2017/2018).  

A terceira turma tinha elementos do 3º ano da licenciatura em Scienza e Tecnica 

Della Mediazione Linguistica e do 1º e 2º anos do Mestrado em Traduzione Tecnico-

Scientifica e Interpetariato e estava inscrita em Português de nível C, com 

conhecimentos avançados do uso da língua. Estes estudantes já tinham competências 

técnicas e comunicacionais ao nível da legendagem: a prioridade era trabalhar a 

produção escrita e desenvolver competências orais, como, por exemplo, melhorar a 

capacidade de fazer apresentações em público em português. Era uma turma pequena, 

com 5 jovens adultos, de 20-21 anos, que dominavam várias línguas para além do 

português e do italiano, língua materna: o inglês, alemão, francês e espanhol. Em alguns 

casos, também línguas de famílias linguísticas diferentes como o russo ou o chinês. Dos 

5 estudantes, 3 já tinham feito Erasmus em Portugal (Coimbra e Lisboa) e dominavam 

perfeitamente o português, no entanto, adotaram a variante brasileira porque era a 

ensinada na UniSalento.  

Neste contexto, para mim enquanto leitora, o desafio maior foi fazer-me entender 

em português europeu captando a atenção dos alunos, já que a maioria, sobretudo os 

que frequentavam os níveis iniciais, praticamente não tinha estado exposta a esta 

variedade. 

A turma do I.I.S.S. F. Calasso, na área das Relações Internacionais e Marketing, 

correspondente em Portugal ao 12º ano, era também homogénea, composta por cerca 

de 10 alunos, todos nativos italianos, com idades entre os 17 e os 18 anos e, apesar de 

já terem aprendido português nos anos anteriores, a maioria tinha um nível baixo de 

proficiência em português, na maioria correspondente a um A2, havendo alguns 

elementos com uma qualidade académica mais elevada, que tinham um nível B1. 

Contudo, o comportamento indisciplinado da turma inicialmente tornava muito difícil 

ou impossível a plena execução do plano de aulas. A meu ver, a atitude dos alunos na 

sala de aula, sem conhecer limites de respeito para com a professora principal, estava a 

ser negativa para a motivação da minha colega e estaria também a influir negativamente 

na perceção geral dos alunos em relação ao valor da língua portuguesa. Expus a situação 

ao Professor responsável pela Cátedra Manoel de Oliveira na Universidade de Salento e 
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pelo acordo com a escola secundária que decidiu, por sua vontade, transmitir a minha 

insatisfação ao diretor do I.I.S.S. F. Calasso. 

O diretor conversou com os alunos e pediu-lhes que me dirigissem um pedido de 

desculpas avisando-os de que teriam repercussões mais sérias se o seu comportamento 

não melhorasse e não houvesse um clima de respeito pelas duas professoras na sala de 

aula. 

Os alunos redigiram em conjunto com a professora da disciplina um pedido de 

desculpas em carta formal (um bom exercício prático) que depois me foi enviado por e-

mail (Apêndice nº 1). 

As aulas que se seguiram foram de grande tensão, mas permitiram que a situação 

melhorasse substancialmente e que desenvolvêssemos algumas estratégias para 

melhorar a motivação e o interesse dos alunos nas aulas de português, através de jogos 

jogados individualmente e em equipas e competições com prémios para os vencedores 

em dias especiais. 

 

1.2. Atividades de desenvolvimento curricular do ensino de 

Português 

Nas secções seguintes, será apresentado o trabalho realizado. 

1.2.1. Prática letiva 

Cada ano da Laurea in Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica (Laurea 

Triennale, equivalente a licenciatura) e da Laurea Magistrale in Traduzione Tecnico-

Scientifica e Interpetariato (equivalente a mestrado) tinha 5 horas de português (com 

um nativo de língua portuguesa) por semana (um total de 25 horas no conjunto 

licenciatura combinada com mestrado). 

A figura do leitor nas universidades italianas é muito comum e há um bloco de 

horas específico para as aulas de “leitorado” (lecionados por um professor nativo da 

língua). 

A maioria das aulas de língua portuguesa na UniSalento era dada pela leitora 

principal de origem brasileira, Maria Eugenia Verdaguer, que ensinava apenas a variante 

brasileira. Anualmente, havia também um leitor nomeado pelo Instituto Camões para 
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dar entre 5 e 8 horas semanais, da variante europeia do português, distribuídas pelos 5 

anos (de licenciatura e mestrado). Parte dessas horas eram cedidas pela leitora brasileira 

(que tinha 25 horas de aulas) ao leitor de português europeu, e parte eram do horário 

da disciplina de Língua e Tradução de Língua Portuguesa e Brasileira, atribuídas pelo 

Professor responsável pela disciplina e pela Cátedra Manoel de Oliveira. As aulas de 

Português Europeu não eram obrigatórias, os estudantes apenas participavam se 

tivessem curiosidade de conhecer outra variante da língua (que não seria incluída no 

exame final do semestre) e se quisessem melhorar algum aspeto em particular. 

O conjunto das aulas lecionadas no âmbito do estágio pedagógico na 

Universidade de Salento, em Lecce, está especificado na tabela seguinte: 

 
Secundário 
Equivalente a 12.º 
ano 

Licenciatura 
Licenciatura e 

Mestrado 

1.º ano 2.º ano 
3º ano 
1º e 2º ano 

Nível dos 
alunos 

A2/B1 A1/A2 A2/B1 C 

N.º total 
de aulas 
lecionadas 

17 
(1 hora sem.) 

11 
(2 horas sem.) 

11 
(2 horas sem.) 

21 
(3 horas sem.) 

Datas 12/10/2018 
19/10/2018 
26/10/2018 
02/11/2018 
09/11/2018 
16/11/2018 
23/11/2018 
30/11/2018 
07/12/2018 
14/12/2018 
11/01/2019 
18/01/2019 
25/01/2019 
01/02/2019 
08/02/2019 
15/02/2019 
22/02/2019 

02/10/2018 
09/10/2018 
16/10/2018 
23/10/2018 
30/10/2018 
06/11/2018 
13/11/2018 
20/11/2018 
27/11/2018 
04/12/2018 
11/12/2018 

02/10/2018 
10/10/2018 
17/10/2018 
24/10/2018 
31/10/2018 
06/11/2018 
14/11/2018 
21/11/2018 
28/11/2018 
05/12/2018 
12/12/2018 
 

02/10/2018 
08/10/2018 
09/10/2018 
15/10/2018 
16/10/2018 
22/10/2018 
23/10/2018 
29/10/2018 
30/10/2018 
05/11/2018 
06/11/2018 
12/11/2018 
13/11/2018 
19/11/2018 
20/11/2018 
26/11/2018 
27/11/2018 
03/12/2018 
04/12/2018 
10/12/2018 
11/12/2018 

 

Ao todo, de acordo com os objetivos do estágio pedagógico do Mestrado em 

Português Língua Estrangeira (MPLE), deve lecionar-se no mínimo um total de 6 blocos 



Mestrado em Português Língua Estrangeira/FLUP  Ana Castro Paiva 

26 

 

de aulas, sendo que neste estágio, na Universidade de Salento, foi possível lecionar, 60 

blocos, um número muito superior de aulas ao previsto pelo programa, tornando-o 

numa experiência ainda mais enriquecedora. 

Todas as aulas foram planificadas de forma totalmente independente das da 

leitora brasileira. As minhas aulas eram de PE e incidiam no melhoramento de 

competências comunicativas, em particular da compreensão oral, compreensão da 

leitura, interação oral e a produção escrita com ênfase na compreensão do PE 

especificamente. 

O objetivo, tanto na Universidade como na Escola Secundária era mesmo de expor 

os alunos a outra variedade de português que não só a brasileira. Tratava-se, portanto, 

mais de um exercício de promoção e prática do que propriamente de ensino específico 

de língua, a não ser no caso do nível inicial em que os alunos não tinham conhecimentos 

de português. A planificação tentou por um lado responder ao desafio de motivar os 

alunos para o PE e, por outro lado, com a ajuda dos próprios, de (re) integrar temas e 

atividades que precisavam de revisão ou prática repetida, temas esses identificados ou 

pelo Professor responsável pela Cátedra, meu orientador, ou pelos próprios alunos que 

eu ia auscultando durante a prática letiva. Nas próximas secções, dou alguns exemplos 

do tipo de atividades que foram aplicadas em contexto de sala de aula tendo em conta 

as especificidades de cada turma. 

 

A – Aulas de português nível A.1. a alunos do 1.º ano de Licenciatura 

Para a primeira aula com os alunos do 1.º ano de licenciatura, que estavam em 

contacto com o PE pela primeira vez, foi necessário recorrer a um dos meus colegas para 

fazer a tradução de português para italiano. Esta primeira aula consistiu no 

preenchimento de um inquérito sobre a perceção que os alunos tinham do PE (Anexo 

nº 1 em Português, mas aos alunos do 1º ano foi dada uma versão em Italiano) e a minha 

apresentação pessoal. A minha apresentação pessoal incluía uma apresentação sobre a 

cidade do Porto e sobre Portugal e os seus símbolos. 

Nas aulas seguintes, a estratégia encontrada para a comunicação com os alunos 

foi o recurso à L2, inglês ou espanhol, quando era necessário explicar algum conceito 

que podiam não entender se explicado em outras palavras em PE. 
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As aulas foram estruturadas de acordo com as recomendações programáticas do 

Ministério de Educação5 para o PLE e do Instituto Camões. 

As formas de saudação e cumprimento foram apresentadas recorrendo ao 

método expositivo – PPT – e depois praticadas através de exercícios de produção oral 

em que cada um leu um breve diálogo que incluía: saudar, interpelar, apresentar-se, 

despedir-se e respetivas formas de tratamento diferentes no ato de saudar e 

cumprimentar. (ver slides no Anexo nº 2) 

Os materiais utilizados nas aulas foram na sua maioria adaptados da internet ou 

livros de apoio e entregues em cópia aos alunos. A estrutura das aulas, de forma geral, 

começava por uma apresentação de forma expositiva para os conteúdos a ensinar e 

posteriormente seguia-se uma parte de aplicação prática com exercícios para resolver 

ou trabalho de pares para produção oral com o apoio da professora.  

Na aula dedicada às nacionalidades e países foram apresentados exercícios sobre 

género e número com a respetiva nacionalidade, de forma a utilizar o vocabulário no 

contexto de funcionamento da língua, permitindo-lhes indicar a sua própria 

nacionalidade, as dos colegas e de outras pessoas de nacionalidades diferentes. 

O facto de serem nativos de uma língua latina, o italiano (mesmo com os seus 

inúmeros dialetos) facilitou o ensino-aprendizagem do Português. 

Neste nível foi também ensinado o alfabeto (pronúncia das letras e fonética) e 

apresentadas as profissões. 

Esta atividade permitiu introduzir exercícios de soletrar o primeiro nome e o 

apelido, criação de um cartão de identificação, ditar (soletrando as letras) o nome de 

profissões, utilizar o jogo da forca com profissões (usufruir da parte lúdica do ensino 

para motivar e cativar os alunos), introduzir o léxico e verbos associados às profissões 

(ex. médico – curar; professor – ensinar, etc.). Desta forma, a aula também era 

construída com o apoio dos alunos que perguntavam o nome de determinada profissão 

e qual era o verbo associado – de acordo com as profissões dos pais ou outros familiares 

ou imaginando a sua profissão de futuro. 

                                                      

5 Português para Falantes de outras Línguas – Materiais destinados a aprendentes adultos: 
https://www.dge.mec.pt/portugues-lingua-nao-materna#docapoio consultado a 16/10/2018 

https://www.dge.mec.pt/portugues-lingua-nao-materna#docapoio
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O quarto tema, sobre números, permitiu aprender e dizer o seu próprio número 

de telefone, código-postal e data de nascimento e perguntar aos colegas. 

Nessa mesma aula, foram apresentados os dias da semana, meses e estações do 

ano. Para além disso, alguns pronomes interrogativos que permitiram construir 

questões como: “que dia é hoje?”, “qual é a tua data de aniversário?”. 

A aula em que foi apresentada a conjugação dos verbos irregulares “ser” e “estar” 

no Presente do Indicativo e verbos regulares terminados em –ar, -er e –ir foi mais 

expositiva mas seguida de uma aula mais interativa que permitiu aos alunos escutar uma 

música muito tradicional portuguesa e cantá-la em conjunto no final do exercício. 

A atividade consistia em completar espaços da música “Ele e ela” de Madalena 

Iglésias – do Festival da Canção 1966 – na letra da qual omiti os verbos conjugados no 

presente do indicativo. Esta atividade foi muito apreciada pelos alunos que gostavam 

sempre de atividades mais interativas. 

Depois de repetir 3 vezes a canção, fizemos a correção em conjunto, eu expliquei 

palavras que não entendiam e o sentido geral da canção. E finalmente cantamos todos 

juntos a canção. 

Tendo já aprendido os conhecimentos necessários para explicar rotinas, a aula 

seguinte consistiu na explicação do conceito de rotina, demonstrando várias rotinas 

diárias de indivíduos diferentes e depois preparando os aprendentes para reverem a sua 

própria rotina diária e explicá-la à turma. 

As rotinas foram úteis para falar de férias e introduzir questões gramaticais, neste 

caso, as preposições de lugar (regulares e contraídas): em (no, na, nos, nas) de (do, da, 

dos, das) e as suas regras de uso antes de nomes de cidades, países, continentes, rios e 

ilhas. 

Os pronomes interrogativos foram abordados de forma mais completa através de 

exercícios práticos que retirei de alguns livros que foram partilhados comigo por colegas 

do MPLE que já tinham terminado os estudos e se encontravam a trabalhar como 

professores de PLE em outros países. 

Para além dos exercícios, foram contruídos diálogos, que deviam incluir um 

conjunto de perguntas recorrendo aos pronomes interrogativos. 

Na segunda semana de novembro 2018, abordei a lenda de São Martinho e as 

tradições portuguesas do Magusto. Com os alunos do primeiro ano, exploramos a lenda 
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através da leitura e interpretação de um texto muito simples em que algumas palavras 

apareciam representadas graficamente facilitando a compreensão (Apêndice nº 2). 

Receei inicialmente que fosse um material um pouco infantil, mas resultou muito bem 

porque dava pistas sobre a palavra sem ser um exercício normal de completar espaços 

em branco. Anteriormente, eu tinha contado oralmente a história e falado dos conceitos 

gerais que seriam encontrados no texto. 

Para além disso, falamos também de tradições semelhantes na Apúlia e alguns 

alunos falaram sobre a associação das vindimas e do vinho nas suas aldeias a este 

período que também correspondia a alguns provérbios típicos italianos. E assim, 

acrescentei às lendas as adivinhas e os provérbios dando alguns exemplos e explicando 

o que eram, trocando ideias sobre expressões semelhantes em italiano, a língua 

materna da turma. 

De forma a trabalhar a produção escrita, partindo das atividades das aulas 

anteriores, propus que redigissem um diálogo entre o São Martinho e o mendigo em 

que deveriam apresentar-se, aplicar as formas de tratamento, as profissões, a 

nacionalidade e os pronomes interrogativos para introduzir questões do diálogo. 

Para além disso, recordei as estações do ano e falei sobre o estado do tempo e 

expressões relacionadas com sensações térmicas, por ex. tremer de frio, morrer de 

frio/calor, ter frio, ter calor que também deviam constar no diálogo. 

Algumas aulas (em parte da aula) foram utilizadas para rever e recordar alguns 

temas importantes, como por exemplo os verbos. Uma dificuldade recorrente era a 

distinção entre o verbo ser e estar. Esta pareceu-me ser uma dificuldade generalizada 

para quase todos os aprendentes.  

As últimas aulas com o nível inicial incidiram sobre a família, e os alunos deviam 

indicar os nomes de cada membro da família, produzir uma árvore genealógica e 

descrever características físicas a partir de fotografias ou outro tipo de imagens. 

Nesta fase, introduzi o léxico relativo à descrição das partes do corpo e face assim 

como os adjetivos caracterizadores de cada um e o vocabulário para designar a 

personalidade. 

As atividades que resultaram destes temas foram muito interessantes para os 

alunos, pois para praticar o uso das partes do corpo deviam desenhar a sua árvore 

genealógica e os membros do seu agregado familiar. Os demais colegas deviam colocar 
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questões (com os dados aprendidos nas primeiras aulas: nome, idade, profissão, 

número de irmãos, primos, etc.) entre eles.  

A segunda atividade consistia em “procurar o/a namorado/a ideal” e por isso 

deviam produzir um anúncio para a internet em que se autodescreviam física e 

psicologicamente e descreviam o perfil do seu par ideal. 

Na minha opinião, ambas as atividades foram úteis para promover o 

autoconhecimento e o heteroconhecimento entre pares, o que encoraja muitas vezes 

uma integração mais plena dentro do grupo. 

O último tema foi “a casa”, tendo abordado as divisões das casas e suas 

características. Através deste tema, foi possível apresentar os determinantes e 

pronomes possessivos e demonstrativos e as preposições de lugar e locuções adverbiais 

de lugar: em cima, em baixo, através de, no meio, à direita, à esquerda, à frente, atrás 

(etc.). Fizemos algumas atividades de completamento de espaços com o vocabulário 

sobre a casa e jogos do género “pictionary” para descrever uma divisão da casa. (Anexo 

nº 3) 

Os alunos ouviram a música da rapper portuguesa Capicua “Casa de Campo” e, 

para trabalho de casa, escreveram um texto em que descreveram a sua “casa de sonho” 

de modo a desenvolverem competências de produção escrita. 

Na última aula antes do Natal, houve um momento de autoavaliação e de 

interação oral para partilha de diferentes tradições de Natal. 

 

B – Aulas de português nível A.2. a alunos do 2.º ano de Licenciatura 

Tal como aconteceu com o 1.º ano de licenciatura, a primeira aula com o 2.º ano 

iniciou-se com o preenchimento do inquérito sobre a perceção que os alunos tinham do 

PE e a minha apresentação pessoal, que incluía uma apresentação sobre a cidade do 

Porto e sobre Portugal e os seus símbolos. 

Uma vez que estes alunos já tinham bases de português, pensei que a interação 

seria facilitada, mas não foi isso que aconteceu. Estes alunos tinham muita dificuldade 

para entender o PE. Na primeira aula, propus que explorássemos os escritores e poetas 

portugueses de forma a enquadrarmos as aulas. As potencialidades do texto literário no 

ensino de PLE e sobretudo da leitura em voz alta contribuem muito positivamente para 
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a melhoria da compreensão da língua. Perspetivas exploradas no Relatório de Estágio 

de Catarina Magalhães: 

Pensemos também no caráter lúdico que advém dos textos literários e 

nas potencialidades estéticas da língua que, naturalmente, contribuem para 

uma aprendizagem mais eficaz da língua. Estes podem ser incluídos na aula 

tendo em vista um trabalho mais específico, como por exemplo: o fonético, o 

morfológico e o sintático. No caso do primeiro, através de poemas e rimas 

infantis é possível que os alunos reconheçam os fonemas da língua e prestem 

mais atenção à prosódia, que tem sempre relevância no momento da leitura. 

(Magalhães 2016: 25) 

Para a segunda aula, preparei uma proposta para desafiar todos os alunos a lerem 

em voz alta “Um poema por aula”. O poema seria escolhido pelos próprios (podendo 

seguir ou não uma série de nomes que sugeri na aula), dito pelos alunos em aula e 

filmado por mim. Partindo de um vídeo de Pedro Lamares a dizer o poema “Quando vier 

a Primavera”, de Alberto Caeiro6, dei a conhecer a estrutura e o modo como deveriam 

executar este desafio. Noutro momento da aula, entreguei o poema do heterónimo de 

Fernando Pessoa e pedi que preenchessem os espaços em branco. De forma a traçar 

alguns paralelos com interpretações mais contemporâneas deste poema, dei um outro 

exemplo de uma interpretação musical de um dueto de artistas brasileiros – Rubel 

Brisolla e Nina Oliveira – “Quando vier a Primavera”7. Esta atividade justifica-se pelas 

mais-valias inerentes à comparação de interpretações poéticas diferentes realizadas em 

duas variedades da mesma língua (PB e PE).  

Num primeiro momento, a turma não respondeu de forma muito entusiasta; os 

alunos não se voluntariaram para a realização da atividade, não sei se por timidez ou 

por falta de hábito em dizerem poemas em público. Para resolver este impasse, 

selecionei, a partir de uma lista com o nome e o contacto de e-mail dos alunos, o 

primeiro leitor a abrir a aula seguinte. 

                                                      

6 https://www.youtube.com/watch?v=ZNWEmKLLFWA  
7 https://www.youtube.com/watch?v=tYYCJQK20AQ  

https://www.youtube.com/watch?v=ZNWEmKLLFWA
https://www.youtube.com/watch?v=tYYCJQK20AQ
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A terceira aula iniciou assim com o primeiro aluno a responder ao desafio “Um 

poema por aula”:  Francesco Schiavone8 escolheu recitar “As palavras”, de Eugénio de 

Andrade. Após a leitura, falámos brevemente sobre o poema para verificar se todos 

tinham entendido o conteúdo. Esta discussão acabou por ser breve por não haver muito 

envolvimento da parte dos alunos, que se sentiam retraídos relativamente à interação 

oral em aula. 

Nessa mesma aula, apresentei uma pequena biografia em vídeo de Fernando 

Pessoa9. Depois da projeção do vídeo, projetei em PowerPoint algumas questões sobre 

o conteúdo do vídeo (factos sobre a vida do escritor) para os alunos responderem 

oralmente. Para poderem realizar cabalmente a atividade, foi feito um segundo 

visionamento do vídeo.  

Ainda na sequência desta atividade, expliquei a diferença entre Fernando Pessoa 

ortónimo e os seus heterónimos (distinguindo os conceitos de “heterónimo” e 

“pseudónimo”), dando exemplos. Relacionado com o vídeo biográfico apresentado, foi 

explicitada a diferença entre biografia e autobiografia. na sequência do que propus, 

como exercício individual, a produção de um pequeno texto autobiográfico, incluindo 5 

momentos marcantes das vidas de cada aluno para ler para toda a turma. A meu ver, 

este exercício resultou bem e permitiu-me aumentar o conhecimento de alguns aspetos 

individuais de cada aluno. 

A Vincenza Battiato abriu a aula seguinte com a leitura do poema “A morte é a 

curva da estrada”, de Fernando Pessoa. Novamente não houve muitas questões, mas a 

aluna preparou a sua interpretação do poema, que explicou a toda a turma. 

Nesta aula, fizemos uma leitura orientada de um excerto10 do texto A Menina do 

Mar, de Sophia de Mello Breyner Andresen através do vídeo11 de Maria Andresen com 

música de Fernando Lopes Graça. A intenção desta atividade era que os alunos 

comparassem os textos nos dois suportes (livro e vídeo) e identificassem as diferenças 

entre o texto escrito e o texto encenado no vídeo. Havia diferenças assinaláveis (por 

                                                      

8 Este e os outros vídeos dos alunos a recitar podem ser consultados em link privado do YouTube 
mediante pedido. 
9 https://www.youtube.com/watch?v=WG42Yj34YLM&t=305 
10 Cultura em Miúdos: https://www.cienciaviva.pt/oceanos/files/Menina_do_Mar%281%29.pdf 10/2019 
11 https://www.youtube.com/watch?v=qJyMLokcUXo 

https://www.youtube.com/watch?v=WG42Yj34YLM&t=305
https://www.cienciaviva.pt/oceanos/files/Menina_do_Mar%281%29.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qJyMLokcUXo
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exemplo, frases completas que não eram ditas no vídeo, mas estavam no suporte escrito 

e vice-versa). Este exercício para trabalhar a compreensão oral e a leitura não funcionou 

como eu esperava e os alunos acharam-no muito difícil. O desafio que a atividade 

representou para os alunos foi objeto de reflexão para mim própria, tendo considerado 

diversos fatores explicativos como a qualidade do som na sala onde a aula foi realizada. 

A aula que se seguiu iniciou-se com a leitura do poema da semana: “Segue o teu 

destino”, de Ricardo Reis, heterónimo de Fernando Pessoa, escolhido e dito pela aluna 

Beatrice Marra. Nesta aula, por indicação do Professor De Rosa, fizemos exercícios de 

consolidação do conhecimento gramatical, com incidência na conjugação verbal no 

Pretérito Perfeito do Indicativo, na conjugação perifrástica e no infinitivo pessoal. Para 

além disso, foi proposta uma atividade de redação das suas rotinas diárias mobilizando 

o conhecimento das questões gramaticais referidas. Numa segunda parte da aula, 

utilizando material didático produzido em conjunto com a minha colega Caterina 

Varasano (Anexo nº 4), partimos da música “erva doce” da rapper portuguesa Capicua 

para uma atividade de tradução para italiano pelos alunos, com especial enfoque nos 

nomes das ervas e outras palavras da música. Esta atividade serviu para trabalhar com 

os alunos questões fonéticas (Partindo do refrão da “erva doce”: No chá, no champô, na 

chiclete | No elixir, no xarope | Erva de cheiro cheirosa | Crescida no chão do bosque! – 

Indicar quais as maneiras para representar graficamente o som que em italiano se 

escreve SC(E/I) no PE e no PB), assim como sintáticas (por exemplo, a regência do verbo 

“cheirar”). Nesta aula, fizemos ainda um jogo tipo forca com mímica de verbos e 

produção de frases com esses verbos mimados, conjugados no Pretérito Perfeito do 

Indicativo. Estes exercícios funcionaram muito bem e os alunos participaram 

ativamente. 

Na sexta aula, a Clara Murciano leu o poema de Eugénio de Andrade “Poema à 

mãe”. Esta aula contou com a participação dos alunos do Mestrado que tinham 

preparado, durante as suas aulas, apresentações sobre os países CPLP. Antes das 

apresentações, distribuí um questionário (Anexo nº 5), que tinha preparado, para os 

alunos responderem enquanto assistiam. Quando terminaram as apresentações, 

fizemos uma correção conjunta do questionário. 

Na semana do São Martinho, fizemos uma aula especial com a celebração da 

efeméride. Fizemos a leitura da lenda de São Martinho acompanhada de exercícios de 
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compreensão. Aprendemos provérbios, adivinhas e lendas portugueses relacionados 

com o São Martinho além de outras tradições em Portugal e em Itália, na região da 

Apúlia. Para trabalhar a produção escrita através de uma série de imagens, preparámos 

um diálogo entre o São Martinho e o Mendigo. Durante a segunda parte da aula, 

voltámos a rever o uso do Pretérito Perfeito e do Pretérito Imperfeito do Indicativo 

através de um exercício de preenchimento de espaços com a música “Na noite passada”, 

de Sérgio Godinho. Antes desta atividade, lemos a sua biografia. 

Para a oitava aula, o objetivo era rever e praticar o Futuro simples e por isso 

desenhei uma atividade sobre os signos do zodíaco. Projetei no quadro a designação de 

cada signo do zodíaco e um exemplo, retirado da Internet, de uma previsão astrológica. 

A instrução dada foi que conversassem com os colegas, em pares, sobre os seus signos 

e as suas características (de forma geral) e depois preparassem um texto com uma 

previsão relativa ao amor, dinheiro e saúde para o próximo ano utilizando o Futuro 

simples. No final, leram em voz alta o resultado. De forma a complementar esta 

atividade, na segunda parte da aula, apresentei o horóscopo chinês através de um texto 

publicado no JN que apresentava as características de cada signo chinês (Apêndice nº 

3). Fizemos a leitura conjunta na aula (cada aluno leu uma descrição de cada signo). 

Seguiu-se uma conversa sobre as diferenças entre a astrologia ocidental e oriental e 

depois a apresentação do léxico relacionado com as características específicas da 

personalidade e identificação do signo de cada um de acordo com o zodíaco chinês. Cada 

um deveria depois explicar se concordava com a descrição feita no artigo para o seu 

signo e porquê. Por último, assistiram ao vídeo de animação (mudo) “Alike”12 e a tarefa 

para casa era a de produzir um diálogo (simples) entre o pai e o filho tendo como base 

uma das cenas do filme.  

Na aula seguinte, esses diálogos foram lidos para toda a turma e houve alguns 

textos muito interessantes. Os alunos conseguiram imaginar diálogos entre o pai e o 

filho e pareceram gostar imenso daquela atividade, embora a tenham considerado 

difícil. A tarefa de produção escrita era sempre desafiante porque não se sentiam 

seguros na construção de frases mais complexas e tinham de procurar algumas palavras 

(em dicionários online por exemplo) para enriquecer o léxico. Na segunda parte da aula, 

                                                      

12 https://vimeo.com/194276412  

https://vimeo.com/194276412
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ouvimos um podcast chamado “Quando era pequeno queria ser…”, permitindo aos 

alunos seguir o texto em versão impressa também para facilitar a sua compreensão (ex. 

no Apêndice nº 4) retirado da página portcast.net, uma página dinamizada pela leitora 

Catarina Stichini que já foi encerrada mas que utilizei muito para obter materiais de 

suporte às aulas. Após a audição e leitura do texto, verificamos a compreensão 

oralmente através do resumo por palavras próprias de alguns alunos. O texto consistia 

num relato sobre o que algumas pessoas portuguesas imaginavam enquanto crianças 

que exerceriam quando fossem adultos e indicava o que faziam na realidade 

atualmente. Para além disso, fizemos alguns exercícios para consolidação do 

conhecimento relacionado com o uso dos pronomes pessoais (que os alunos tinham 

pedido para praticar, porque ia constar no exame final de português), lemos a biografia 

do António Variações, ouvimos a música “Muda de vida” do mesmo autor e fizemos a 

tradução de português para inglês (já que eu não tinha competências para avaliar 

traduções para italiano). Finalmente, concluí a aula com a sugestão de uma tarefa para 

os alunos fazerem de forma autónoma em casa: produzir um texto com o tema “Quando 

eu era pequenino, queria ser…”, em que explicassem quais as profissões que 

imaginavam ter no futuro quando eram crianças. 

Iniciamos a primeira aula de dezembro com a correção da composição que tinham 

preparado em casa “Quando eu era pequenino, queria ser…”. Continuamos com 

exercícios de revisão das competências gramaticais (novamente acordados com a 

turma). Estes exercícios eram sobre frases imperativas construídas com o modo 

Imperativo (afirmativo) com o Presente do Conjuntivo como modo supletivo do 

Imperativo, em ordens negativas, por exemplo e sobre os pronomes relativos. Por 

último, falamos de como completar e construir uma receita usando o Imperativo e 

aprendendo novo vocabulário sobre alimentos e verbos relacionados com o ato de 

cozinhar. 

A aula encerrou com o poema “Mudam-se os Tempos, mudam-se as vontades”, 

de Luís de Camões pela aluna Sofia Serio e com a apresentação do trabalho “Roteiro de 

fim de semana da cidade de Lisboa”, que considerei muito interessante, elaborado por 

uma aluna do Mestrado, Bianca Carlucci. A apresentação foi feita pela própria Bianca 

em português e os alunos do 2.º ano foram convidados a fazer perguntas sobre o 

conteúdo da apresentação. A aula terminou com o visionamento do vídeo “O paraíso 
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são os outros”13, com texto de valter hugo mãe, em que os alunos podiam identificar os 

diferentes sotaques ou variedades do mundo lusófono. 

Na última aula foram apresentadas receitas da Apúlia escritas pelos alunos e 

encerramos com a proposta de um exercício de autoavaliação a partir de uma prova 

modelo do IC de nível B1 com exercícios de compreensão oral. 

 

C – Aulas de português nível C a alunos do 3.º ano de Licenciatura e Mestrado 

Devido à sua dimensão reduzida, foi possível fazer nesta turma atividades de 

maior complexidade e em maior número. Após o preenchimento do inquérito sobre a 

perceção em relação ao Português Europeu, fiz a minha apresentação pessoal, incluindo 

a da cidade e do país, mas desta vez dei um enfoque maior ao programa que previa para 

as nossas aulas. Tentei, desde logo, perceber quais os interesses dos alunos para tentar 

focar-me nesses assuntos durante a planificação.  

Na aula seguinte, especifiquei que o plano das aulas seria focado na produção 

escrita e na compreensão de textos de escritores de língua portuguesado século XX 

como, por exemplo, Sophia de Mello Breyner Andresen (sobretudo tendo em conta que, 

em 2019, se celebrava o centenário do seu nascimento) e o escritor angolano Ondjaki. 

Na minha opinião, a terceira aula com esta turma foi uma das mais motivadoras e 

produtivas de todas as aulas que dei a todos os níveis de ensino. Como nesta turma 

havia maioritariamente alunos finalistas, considerei importante a produção de um CV e 

de uma carta de apresentação. Além disso, como alunos da área de legendagem (com 

competências técnicas para o fazer), lembrei-me de que poderia também ser muito útil 

a produção de um vídeo de autoapresentação em italiano, legendado pelos próprios em 

português. 

Esta foi uma atividade extremamente completa, porque incluiu produção escrita, 

produção oral, aplicação de competências técnicas a um material autêntico com 

potencial para que o resultado da atividade pudesse ser utilizado em situações reais na 

procura ativa de emprego de forma inovadora.  

                                                      

13 https://www.youtube.com/watch?v=nndGk1Ci2Bo 

https://www.youtube.com/watch?v=nndGk1Ci2Bo
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Partindo de um anúncio real de manifestação de interesse (Apêndice nº 5) para a 

seleção de um Docente de Estudos Portugueses para a Universidade de Dublin (UCD), 

Irlanda, retirado da área de recrutamento do site do Instituto Camões14, foi pedido aos 

alunos que elaborassem em português uma candidatura a esse anúncio: a) produção de 

um CV em modelo Europass; b) elaboração de uma vídeo-carta de motivação que 

respondesse a todos os requisitos indicados no edital. Em ambos os casos, os alunos 

tinham liberdade para apresentar uma experiência profissional e académica fictícia, 

desde que os tornasse elegíveis para apresentarem candidatura a este anúncio, mas 

recomendei que tentassem usar informação próxima da realidade também para depois 

poderem utilizar estes materiais em candidaturas futuras. Para apoiar a produção das 

vídeo-cartas de motivação, entreguei material de suporte sobre o estilo de comunicação 

utilizado em cartas formais e informais (exemplo de material para cartas formais no 

Apêndice nº 6). 

Numa segunda parte da aula, os alunos legendaram as vídeo-cartas de motivação 

elaboradas por eles em português num programa informático específico. Alguns 

preferiram produzir o vídeo em casa. 

Na terceira aula, corrigimos os CV e assistimos a todos os vídeos elaborados pelos 

alunos, o que permitiu que fossem trocadas sugestões e correções entre os colegas. Pedi 

também que me enviassem os CV por e-mail para ficarem com uma versão corrigida por 

mim e um CV final completo em PE, que poderia depois ser readaptado para outros 

contextos. 

As atividades da aula seguinte, também seguiram os mesmos objetivos, com 

enfoque no apoio à área da empregabilidade, utilizando, sempre que possível, 

competências interdisciplinares (como foi o caso da aplicação de vídeo e legendagem) e 

a sua combinação com as competências de PE, especificamente de produção escrita e 

oral. Neste caso, foram formados grupos (em pares). Cada combinação correspondia a 

um candidato e um empregador. E cada um devia preparar uma carta de resposta à 

candidatura do seu par. Para este exercício, foram utilizados os materiais sobre a 

produção de cartas com estilo formal (linguagem, expressões comuns de introdução e 

                                                      

14 https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/ensinar-portugues/processos-de-
recrutamento 

https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/ensinar-portugues/processos-de-recrutamento
https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/ensinar-portugues/processos-de-recrutamento
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desfecho). A resposta deveria ser para marcação de uma entrevista com os candidatos. 

As cartas foram lidas em voz alta para a turma (exemplos das cartas no Anexo nº 6). 

Depois, num segundo momento, foi feita uma simulação do contexto de 

entrevistado/entrevistador. Esta atividade foi importante para a prática do registo 

formal da língua. 

Numa segunda parte da aula, começamos a exploração do universo de Sophia de 

Mello Breyner Andresen, através da audição do conto “Retrato de Mónica”15. A 

atividade consistia também na exploração do léxico e na interpretação do texto. Foi feito 

um breve ditado a partir do primeiro parágrafo do conto com o objetivo de treinar a 

discriminação oral de palavras (compreensão oral) e aprofundamento das competências 

ortográficas. 

 Na aula que se seguiu, iniciamos a leitura do conto O Cavaleiro da Dinamarca, de 

Sophia de Mello Breyner Andresen. Apesar de ser uma leitura indicada sobretudo para 

o público infantil, considerei que o estilo simples mas rico desta obra seria uma leitura 

por prazer muito interessante. Encontrei o texto completo online e imprimi para dar aos 

alunos. Recomendei que lessem na totalidade o conto que iriamos trabalhando por 

partes nas aulas. Preparei também questionários para aferir a compreensão do texto 

(Anexo nº 7). 

Começamos sempre as aulas seguintes com o resumo do excerto lido na aula 

anterior. O tema das viagens (muito central da obra) seria apresentado na aula de 

23.10.2018 como a base para as atividades do semestre. Este tema permitiria criar 

pontes com atividades ligadas ao setor do turismo, uma das áreas mais florescentes da 

região da Apúlia e em particular de Lecce. Sendo estes alunos finalistas e sendo as áreas 

ligadas ao turismo (tradução, interpretação, comunicação) as que têm maior potencial 

de criação de emprego na região, a escolha do tema das viagens a partir de O Cavaleiro 

da Dinamarca não poderia ser mais adequado como opção didática. 

Oralmente, foi discutido o tema “viagens” e depois proposto um exercício de 

escrita criativa. Os alunos deveriam relatar uma viagem que gostariam de fazer, 

indicando onde, com quem, quando e quais os espaços visitados com algumas 

                                                      

15 No site do Instituto Camões: http://cvc.instituto-camoes.pt/contomes/19/texto.html  
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indicações mais precisas: o destino deveria ser exótico e longínquo (eventualmente fora 

da Europa), deveriam descrever o que levariam nas malas, o encontro com um local que 

lhes mostraria a língua, a cultura e a gastronomia e finalmente as sensações que tiveram 

em relação às diferenças culturais. 

Esta foi uma pré-atividade à leitura de um novo excerto do O Cavaleiro da 

Dinamarca e da reconstrução do percurso da viagem religiosa do Cavaleiro até à 

Palestina. Enumeramos alguns motivos para as pessoas viajarem e depois fizemos um 

exercício sobre palavras homónimas, homógrafas, homófonas e parónimas.  

Para a segunda parte da aula, desafiei os alunos a colocarem-se numa nova 

função, a de agentes de viagens. Deviam, para isso, preparar uma apresentação em 

suporte digital que promovesse um pacote de férias num país da CPLP. De forma a evitar 

que todos escolhessem o mesmo país, fiz eu a distribuição dos países pelos alunos e 

tentei selecionar alguns dos países da CPLP menos conhecidos. A descrição devia ser 

bastante completa, mas não maçadora. Deviam escolher o público-alvo e adaptar a 

mensagem a esse público. A apresentação também devia ter enfoque na prática de 

competências orais e não na componente escrita, o tipo de informação devia ser do 

estilo publicitário com frases curtas e apelativas, mas oralmente deviam conseguir expor 

o conteúdo sem se apoiarem na leitura da apresentação. Deviam fazer um primeiro 

trabalho de pesquisa sobre cada país, procurar pormenores que tornavam aqueles 

lugares especiais. Depois deviam também incluir detalhes mais práticos como por 

exemplo cuidados a ter, duração do percurso e preço final do pacote (descrevendo o 

que estava incluído). O trabalho seria preparado na aula e depois apresentado na aula 

seguinte com a presença do Professor De Rosa, o responsável pela Cátedra. 

Esta apresentação foi encarada com grande entusiasmo pelos alunos. Os países 

representados foram: São Tomé e Príncipe, Timor Leste, Brasil, Angola e Cabo Verde. 

Durante a apresentação (29.10.2018), assegurei o registo fotográfico para que todos 

vissem a sua imagem na perspetiva (Anexo nº 8)  

No final de cada apresentação, convidei a turma a colocar questões (em geral 

nunca havia questões) e fiz eu bastantes perguntas para que pudessem pôr em prática 

tudo o que expuseram e se sentissem ouvidos e entendidos. O Professor De Rosa 

também fez questões e gostou tanto do resultado que pediu que repetissem a 
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apresentação na turma do 2.º ano para praticarem para quando tivessem de fazer 

provas públicas da sua dissertação de final de curso. 

Na última aula de outubro (30.10.2018) e na primeira de novembro (05.11.2018), 

voltamos ao conto O Cavaleiro da Dinamarca, desta vez para ler o excerto “A história de 

amor de Vanina”. O facto de a ação se passar em Itália serviu para aumentar o nível de 

identificação dos alunos com a história. Para além de um exercício de compreensão com 

frases para classificar como V/F (verdadeiro ou falso), fiz uma apresentação, baseada 

em material da Raiz Editora, sobre o Renascimento em Itália e sobre as suas influências 

na mesma época em Portugal. Os alunos puderam também contribuir com mais 

detalhes sobre o Renascimento em Itália, com os conhecimentos que possuíam. 

Adicionalmente, ouvimos uma adaptação do poema “Opiário” do heterónimo de 

Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, lido e interpretado (com música) por JP Simões da 

editora de áudio-livros “Boca” e da Casa Fernando Pessoa, que publicaram a edição 

bilingue Nós, os de Orpheu estando o áudio disponível no site16. Na aula seguinte, 

apresentei várias expressões idiomáticas portuguesas explicando o significado de cada 

uma através da sua contextualização em frases e de ilustrações (exemplos no Apêndice 

nº 7). Este material foi retirado de um livro publicado pela editora LIDEL, que considero 

muito interessante, chamado Expressões idiomáticas ilustradas, de Sofia Rente e Luís 

Prina, recomendado para os níveis B1/B2/C1/C2. Depois da apresentação das 

expressões, a atividade proposta foi de produção escrita, nomeadamente, de frases que 

incluíssem estas expressões em português. Posteriormente, estas mesmas frases 

deveriam ser traduzidas para italiano, tentando na medida do possível encontrar as 

expressões mais próximas das apresentadas. Este exercício foi particularmente 

importante para os alunos do mestrado que tem um enfoque em tradução e 

interpretação. Posteriormente tive, de confirmar com os professores italianos do meu 

departamento para me assegurar de que as traduções eram pertinentes. 

Algumas aulas (12/11/2018, 26/11/2018, 03/12 e 10/12/2018) foram também 

dedicadas a reuniões sobre o Projeto I-Fala, que descrevo na próxima secção. O 

investigador responsável pela orientação do estágio, Francesco Morleo, explicava alguns 

detalhes e normas relevantes a ter em conta nas transcrições dos filmes que 

                                                      

16 http://www.boca.pt/nos-os-de-orpheu.html 

http://www.boca.pt/nos-os-de-orpheu.html


Mestrado em Português Língua Estrangeira/FLUP  Ana Castro Paiva 

41 

 

compunham o corpus de fala fílmica que estavam a preparar. Adicionalmente, pedia que 

cada aluno se pronunciasse sobre o estado (avançado ou não) do seu trabalho e em 

alguns casos estas aulas foram utilizadas para trabalhar nas transcrições das legendas. 

Na semana do São Martinho, tal como aconteceu nas restantes turmas de níveis 

menos avançados falei sobre as tradições do Magusto em Portugal, das lendas, 

provérbios e adivinhas. Para a lenda de São Martinho, utilizei um vídeo17 do Youtube 

que achei bastante completo e fizemos uma atividade de legendagem de diálogos que 

retratam a lenda de São Martinho. 

Numa segunda parte, entramos no tema da ocupação de tempos livres, 

conversamos sobre o que faziam nos seus tempos livres (ir ao cinema, sair com os 

amigos, ir a museus, ir à praia, ir dançar, viajar, etc.). Seguidamente, assistimos a um 

vídeo sobre museus de Portugal e fizemos atividades de compreensão18 sobre a peça 

jornalística do vídeo. Depois falamos de outros equipamentos culturais. Comecei por 

perguntar se alguém conhecia o significado do sufixo “-teca” para falarmos de 

bibliotecas, pinacotecas, discotecas, cinematecas, videotecas e ludotecas. No final da 

aula, falamos ainda do Museu da Língua Portuguesa e convidei os alunos a procurar mais 

informações sobre este museu em casa. 

A atividade da aula seguinte (19.11.2018) consistiu novamente na leitura de uma 

história, “Nós choramos pelo cão tinhoso” do escritor lusófono Ondjaki, do livro Os da 

minha rua. De forma a ter uma atividade de interpretação/exploração do texto diferente 

das que tínhamos tido anteriormente, decidi que o exercício consistiria na produção de 

questões aos pares, que depois seriam trocadas entre os colegas e respondidas pelos 

pares. 

A segunda atividade foi um pouco arriscada, já que decidi realizá-la a partir de um 

vídeo19 humorístico dos comediantes “Gato Fedorento”. O tema do sketch20 é “ No 

talho”. Após o seu visionamento, foi feita uma discussão geral oral sobre o conteúdo 

                                                      

17 https://www.youtube.com/watch?v=3zc-5TL9s-k 
18 Retirado do livro Falar pelos Cotovelos (pág. 28 a 30) 
19 https://www.youtube.com/watch?v=AG5IDGPRMBs 
20 Retirado de https://www.lexico.pt/sketch/: (Televisão; Teatro; Rádio) Produção humorística de 
duração muito reduzida, constituída somente por uma cena, desempenhada por um pequeno grupo de 
artistas ou atores; pode ser apresentada na televisão, no teatro, na rádio, entre outros. (Etm. do inglês: 
sketch) 

https://www.youtube.com/watch?v=3zc-5TL9s-k
https://www.youtube.com/watch?v=AG5IDGPRMBs
https://www.lexico.pt/sketch/
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humorístico da história e o objetivo seria que os alunos produzissem um guião 

semelhante aplicado a uma visita a uma loja de rua em Lecce, usando um marcador 

linguístico semelhante ao diminutivo usado de forma repetida no sketch mas adaptado 

ao contexto italiano. Exemplo extraído da peça:  

“A: Bom dia Dona Raquel! Está boazinha? 

B: Estou bem, obrigado! 

A: Então o que é que vai ser? 

B: Hoje apetecia-me chicha! 

A: Chicha! Chichinha, sim senhor! O que é que há de ser? Um 

franguinho, se calhar? Para fazer uma canjinha ou assim. (…) 

A: Este é do campinho! (…) 

A: Espetadinhas, vão? Estão muito boas, estão boazinhas estas...” 

Efetivamente os alunos consideraram este exercício difícil, mas considero que o 

resultado final foi muito interessante. Demoraram duas aulas (também a 20.11.2018) a 

terminar a produção do texto, mas finalmente alguns dos resultados foram exatamente 

ao encontro do objetivo e conseguiram mesmo até recriar humor. 

Na última aula de novembro, continuei a tratar do tema dos tempos livres em 

Portugal. Para isso trouxe materiais novos (extraídos de livros), áudios sobre o Café 

Majestic e a Confeitaria Colombo no Rio de Janeiro, para praticar a compreensão oral. 

Através de um mapa que assinalava as praias portuguesas e por meio do qual explorei 

toda a costa portuguesa, falei sobre “ir à praia”, incluindo desportos náuticos e 

atividades de mar. A atividade recomendada foi a elaboração de um roteiro de férias da 

cidade de Lisboa, partindo de um guia breve que retirei da internet. 

A pedido das alunas, nessas aulas finais, fizemos revisões dos pronomes pessoais 

retos e oblíquos (tónicos e átonos), que iam ser avaliados na prova final. 

Em dezembro, começamos com a apresentação dos roteiros de fim-de-semana 

em Lisboa. De todas as apresentações, uma foi particularmente notável, portanto, à 

semelhança da apresentação dos países CPLP, convidei a aluna que a produziu a repetir 

a sua apresentação para os alunos do 2.º ano da licenciatura (a apresentação foi 

totalmente construída pela aprendente e está disponível no Apêndice nº 8). Mais uma 

vez, considero que este trabalho tem total enquadramento nas competências 

mencionadas no QuaREPE relacionadas com outras áreas curriculares para os níveis B2 
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e C1 e também com a promoção de cidades sustentáveis (através do turismo) e 

promoção do crescimento económico assim como com a própria formação profissional 

dos alunos.  

Outra atividade enquadrada ainda no exercício de recriação de um roteiro, foi a 

recriação de um diálogo com um empregado de mesa num bar de Lisboa, tendo os 

alunos de simular um pedido relacionado com um pequeno-almoço tipicamente 

português (após terem sido apresentadas as várias opções de léxico possíveis). 

A última aula, à semelhança das outras turmas, promoveu um momento de 

autoavaliação da compreensão oral através de provas disponíveis no site do Instituto 

Camões para o nível C1. 

 

D – Aulas de português nível A2/B1 a alunos da Escola Secundária 

(equivalente a 12.º ano em Portugal) 

 

Tal como mencionei no parágrafo de caracterização da turma, as aulas na escola 

F. Calasso inicialmente foram bastante desafiantes devido à indisciplina dos alunos e, 

por isso, penso que será relevante mencionar as atividades que desenvolvi em conjunto 

com a minha colega Caterina Varasano para, por um lado, utilizar o comportamento 

complicado (através da aplicação de regras) como uma ferramenta de trabalho e, por 

outra, tentar compreender que tipo de estratégias poderíamos usar para motivar os 

alunos a gostar mais das aulas de Português. 

Nas primeiras aulas, fizemos revisões e falamos sobre o que tinham aprendido 

com o leitor de português que acompanhou as aulas no ano letivo anterior. Partindo dos 

temas abordados pelo Professor Elia Tarantino (luso-italiano), tentamos encontrar uma 

forma de criar um método de comunicação entre os alunos e o Professor. Explicamos o 

formato de cartas formais e informais (Anexo nº 9) e fizemos um exercício de produção 

escrita através da redação de cartas (individuais) dos alunos para o Professor Tarantino, 

que depois remetemos por correio para a sua morada em Portugal. 

Nessa carta, falavam dos temas e atividades que mais gostaram de realizar e 

descreviam o tempo em Lecce e o que tinham feito nas férias de Verão. Posteriormente, 

quando chegou a resposta do Professor Tarantino pelo correio, lemos, analisamos e 

traduzimos a carta.  
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Na minha opinião, era um exercício muito interessante, mas os alunos sentiram 

muitas dificuldades na construção mesmo de frases simples ou na redação de uma 

simples rotina e comportavam-se como crianças: amuavam, diziam que não sabiam 

fazer, não cooperavam de todo, falavam em italiano e em dialeto. Praticamente toda a 

turma escreveu um texto semelhante, copiando até partes integrais de parágrafos de 

colegas considerados os “melhores” da turma. Confesso que a gestão desta situação 

escolar foi emocionalmente desafiante. Tive de ter muito autocontrolo para gerir a aula, 

entender a reação dos alunos e encontrar estratégias adequadas às suas características 

específicas. Falei com a minha colega sobre o problema de indisciplina da turma e 

propus uma estratégia: redigir, em português, um regulamento interno da sala de aula 

que ficasse afixado e ao qual nos devêssemos referir sempre que houvesse uma 

transgressão. Esta atividade foi realizada no mesmo dia em que a turma teve uma 

conversa com o diretor da escola sobre o episódio referido e redigiu em conjunto com 

a Professora titular uma carta para me pedir desculpas pela sua conduta imprópria. 

Assim, preparamos uma cartolina A3 e cada aluno devia escrever uma regra com 

o nosso apoio. Não fomos nós a instaurar as regras. Eles deviam pensar no que achavam 

necessário para que uma aula funcionasse de forma mais saudável e nós ajudávamos 

apenas na composição da frase em português e do uso do Imperativo. O resultado está 

disponível no Anexo nº 10. 

Infelizmente, eu não tinha competências suficientes em italiano para poder dirigir-

me a eles e fazer-me entender de forma assertiva e muitas vezes me insurgi em 

português, mas não adiantava muito porque não percebiam uma parte importante da 

mensagem, pelo que, neste contexto, as admoestações verbais não eram a solução. 

O ambiente na sala de aula acabou por se tornar um pouco tenso inicialmente, 

como eu já esperava, mas depois melhorou gradualmente e os alunos começaram a 

envolver-se um pouco mais nas atividades.  

Outras atividades desenvolvidas com a turma foram a produção escrita e oral: 

apresentamos os signos do horóscopo ocidental e chinês; posteriormente, o léxico 

relacionado com características de personalidade. Atribuímos a cada aluno uma folha 

(Anexo nº 11), que devia ser completada com as características da sua personalidade 

positivas e negativas em frente à imagem do seu signo. Cada aluno deveria depois de 

terminar esta tarefa, circular pela turma para perguntar aos colegas qual era o seu signo 
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e encontrar o colega que considerava ter características de personalidade mais 

compatíveis com as suas. 

Numa outra aula, preparamos a leitura orientada do conto “A piscina do tio 

Victor”, de Ondjaki, e acompanhamos os alunos na realização de exercícios de 

compreensão, retirados do livro de Rosa Bizarro, Contos em português: ler para 

aprender em PLE (2017). Falamos de Angola, da localização de Benguela no mapa e dos 

PALOP. Na história, o Tio Victor, em visita a Luanda, refere-se a Benguela de forma 

cómica aos seus sobrinhos descrevendo-a como um lugar paradisíaco para crianças, 

“com uma piscina cheia de Coca-Cola!”, entre outras excentricidades. 

Os alunos adoraram a história e, por isso, na aula seguinte, revisitamos o conto, 

mas desta vez eles deviam colocar-se na pele do Tio Victor, num texto renomeado como 

Tio Gian Luigi de Lecce, que vinha de visita a Roma (Anexo nº 12). Os alunos deviam não 

descrever, mas desenhar uma versão semelhante à que ele descreveu para Benguela, 

mas aplicada a Lecce e, no final, deviam descrever por palavras próprias o que tinham 

desenhado. As respostas foram extremamente criativas e os alunos aderiram, de forma 

exemplar, a esta atividade de pós-leitura. Um dos desenhos retratava o Santo da Praça 

de Santo Oronzo (praça principal de Lecce) a vender gelados a 3 euros, relacionando-o 

com o facto de este santo ser conhecido por abençoar com apenas 3 dedos. Outro, a 

torre da praça construída com a massa típica da Puglia (orecchiette). Infelizmente, não 

guardamos um registo fotográfico do resultado. 

As atividades que tiveram maior sucesso na motivação dos alunos (para além das 

músicas) foram, sem dúvida, os jogos de competição. Fizemos dois com resultados 

extremamente positivos, um deles foi o jogo da “Roda Verbal”. Construímos em papel 

uma roda com os tempos verbais e ao lado recortamos uma série de papéis com verbos 

no infinitivo, regulares e irregulares. (Anexo nº 13) 

Formamos duas equipas. Nós (as professoras) fazíamos rodar o ponteiro do centro 

cuja extremidade escura selecionava o tempo verbal que devia ser conjugado para a 

equipa A e a parte clara da equipa B (já que estavam a jogar simultaneamente e não 

deviam copiar as respostas do colega). Cada equipa devia selecionar um elemento que 

retirava de uma caixa um verbo no infinitivo e iria ao quadro escrever a conjugação do 

verbo que lhe coubesse dentro do tempo que era cronometrado por nós. Era também 
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permitida a consulta com a equipa do elemento porta-voz para redigir a conjugação 

completa. O vencedor era o mais rápido a escrever a conjugação completa. 

O outro jogo que motivou imenso os alunos foi o “STOP natalício”. Este jogo foi 

organizado na última aula antes das férias do Natal e tratou-se de uma competição com 

prémios e lanche no final. Criamos uma grelha com várias categorias (Anexo nº 14) que 

já tinham sido ensinadas nos meses anteriores. Formaram duas equipas, a primeira 

equipa chamava-se Três Reis Magos e a segunda Estrelas Cadentes. Deviam completar 

uma grelha por equipa. O objetivo era ser o mais rápido a completar a linha com palavras 

começadas pela letra do alfabeto em jogo (escolhida aleatoriamente) e gritar “STOP”. A 

equipa vencedora ganharia um Pai Natal de chocolate gigante. Foi um êxito! Os 

resultados finais ficaram registados nas fotografias disponíveis no Anexo nº 15. 

1.2.2. Projeto I-Fala 

Para além das atividades de ensino, participei no Projeto I-Fala, Luso-Brazilian Film 

Dialogues as a resource for L1 & L2 Learning and Linguistic Research (De Rosa et alii, 

2017). Trata-se de um corpus composto por transcrições de diálogos fílmicos a partir da 

fala real dos atores (e não das legendas) de 40 filmes portugueses e brasileiros: 

Primeiramente é útil partir de uma distinção entre dois tipos de fala: 

espontânea e reproduzida. A primeira é a que todos vivemos durante as 

interações com os outros; a segunda – variedade diamésica – é uma reprodução 

planeada em âmbito ficcional, mais ou menos fiel (conforme os casos), da 

variedade de língua espontânea empregada nas trocas com os nossos 

interlocutores. (Morleo 2019: 195) 

A utilidade deste tipo de corpus é a de permitir uma análise dos discursos e das 

interações, isolando e/ou testando determinadas partículas gramaticais (no caso de 

Morleo (2019), os deíticos cá e lá) de forma a tirar conclusões, por exemplo, sobre o seu 

valor pragmático. Os alunos que optavam pela disciplina de Português (no 1.º, 2.º ou 3.º 

ano) na Laurea in Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica tinham de frequentar 

120 horas de estágio obrigatório e uma das opções era fazer parte da equipa de 

transcrição do corpus I-Fala. 

Os filmes eram comprados e providenciados aos estagiários pelo investigador 

encarregado do Projeto, Francesco Morleo, que orientava os estudantes. Numa primeira 
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fase, procuravam versões fiéis dos guiões completos dos filmes, de forma a facilitar o 

trabalho de transcrição, posteriormente os alunos acompanhavam o texto enquanto 

assistiam ao filme e deviam completar com quaisquer expressões em falta. 

Caso não fosse possível encontrar o guião online, era feita a transcrição na íntegra 

de todos os diálogos, incluindo interjeições e expressões mais coloquiais. 

Eram atribuídos aos estagiários cerca de 4 ou 5 filmes, que viam no computador, 

na Universidade, num horário definido com os orientadores após as aulas, utilizando o 

VLC Media Player, que permitia andar para a frente e para trás de forma lenta e repetir 

os momentos menos inteligíveis. Havia uma pasta partilhada no Google onde eram 

carregados os ficheiros, que ficavam acessíveis a toda a equipa do Projeto. 

O meu papel era corrigir as versões finais das transcrições dos filmes portugueses 

e havia um outro investigador brasileiro encarregue da verificação dos filmes brasileiros. 

Foi um trabalho muitíssimo interessante, que me permitiu conhecer realizadores 

portugueses que desconhecia e as suas obras. Alguns dos filmes que contribuíram para 

o corpus de português europeu, cuja transcrição apoiei, foram: Zona J (Leonel Vieira, 

1998); O Bairro (Jorge Cardoso, 2013); O Leão da Estrela (remake) (Leonel Vieira, 2015); 

Os gatos não têm vertigens (António-Pedro Vasconcelos, 2014); Adeus Pai (Luís Filipe 

Rocha, 1996); Odete (João Pedro Rodrigues, 2005); Portugal SA (Ruy Guerra, 2004); O 

pátio das cantigas (remake) (Leonel Vieira, 2015); Os Verdes Anos (Paulo Rocha, 1963); 

Sapatos Pretos (João Canijo, 1998); A Bela e o Paparazzo (António-Pedro Vasconcelos, 

2010); O Julgamento (Leonel Vieira, 2007); Como desenhar um círculo perfeito (Marco 

Martins, 2009); Dot.com (Luís Galvão Teles, 2007); Recordações da casa amarela (João 

César Monteiro, 1989); Quarta divisão (Joaquim Leitão, 2012). 

Para os alunos que participavam neste projeto, que eram também meus discentes, 

notei uma clara diferenciação no seu desempenho em relação aos que não participavam 

nesta atividade. 

Na realidade, a tarefa dos alunos não se limitava à transcrição simples dos 

diálogos. As transcrições estavam sujeitas a regras descritas no documento normas para 

a redação do corpus (Apêndice nº 9) do qual extraí alguns exemplos que permitem 

perceber o nível de detalhe que deveriam empregar nesta tarefa:  

 

 Nel caso in cui le forme apocopate creino discordanza nel sintagma nominale, tale 
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discordanza (o concordanza variabile) verrà indicata con Ø:  

es.: eu pego as malaØ 

 Nel caso in cui si riscontra discordanza tra SOGG e VERB, tale discordanza (o 

concordanza variabile) verrà indicata sottolineando e riportando in grassetto i 

due costituenti della frase interessati:  

es.: chegou muitos livros 

Le interiezioni, le ripetizioni e tutte le “sporcature” riprodotte nel parlato filmico 

vanno trascritte. (Morleo, F. Regras de transcrição do Corpus I-Fala) 

 

Como refere Morleo (2019: 196) “o corpus I-Fala apresenta-se como uma 

ferramenta útil para o ensino da língua portuguesa e para a análise de vários elementos 

sociolinguísticos e morfossintáticos do PE e do PB.” 

Também De Rosa menciona os benefícios do uso dos filmes legendados na aula de 

língua estrangeira: 

(…) é importante exibir filmes legendados na sala de aula para poder 

educar os futuros consumidores de produtos audiovisuais legendados e 

explicar-lhes que não se lê tudo aquilo que se escuta, que é preciso 

condensar e reduzir a informação nas legendas para poder alcançar um 

sincronismo entre fala e escrita e que há uma transformação diamésica 

entre a fala dos diálogos e a escrita das legendas. (De Rosa, 2017: 69) 

 

A transcrição utiliza as legendas dos recursos audiovisuais como base, sempre que 

possível. Este exercício favorece a compreensão oral, em situações que imitam 

conversas reais em contexto informal, enriquece o vocabulário e influencia 

positivamente a fluência na produção escrita por repetição (semelhante a um ditado). 

Adicionalmente, tem um impacto positivo na melhoria de competências (tão 

importantes no século XXI) ligadas às novas tecnologias e softwares informáticos 

específicos de edição de vídeo e legendagem. 
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2. Experiência na Direção-Geral da Cooperação Internacional e o 

Desenvolvimento da Comissão Europeia, Unidade B4 Cultura, 

Educação, Saúde 

O programa Blue Book21 é um programa de formação profissional da Comissão 

Europeia que recruta semestralmente 600 jovens (com um aumento a partir de 

setembro 2019 para cerca de 950 jovens) das várias nacionalidades da UE (e uma 

pequena percentagem de outras nacionalidades não UE) e lhes proporciona uma 

experiência de trabalho na área de políticas europeias durante 5 meses numa das 

Direções Gerais e Agências Europeias em Bruxelas ou no Luxemburgo.  

O processo de escolha dos candidatos é bastante longo e competitivo, havendo 

semestralmente cerca de 10 mil candidatos que são distribuídos de acordo com as cotas 

de cada país e escolhidos de acordo com o seu perfil internacional (domínio de línguas 

estrangeiras, frequência de cursos e estágios em países diferentes), as suas experiências 

académicas e profissionais que devem ser adequadas às necessidades dos 

departamentos que abrem vagas. 

A candidatura a este programa foi preparada em agosto de 2018 quando 

procurava ofertas de estágios para a componente pedagógica do segundo ano do 

Mestrado em PLE. As atividades em educação junto das instituições da Comissão 

Europeia complementariam as funções ligadas à internacionalização da Universidade do 

Porto que desempenho. 

Em janeiro de 2019 fui selecionada ao abrigo do Blue Book para a Direção-Geral 

da Cooperação Internacional e Desenvolvimento em Bruxelas para colaborar com a 

unidade responsável pela implementação de programas de educação e cultura em 

países de regiões em desenvolvimento, nomeadamente, Africa, América Latina e 

Caraíbas, Asia e Médio Oriente. Estive nesta unidade 5 meses entre março e julho 2019 

iniciando precisamente uma semana depois de terminar o estágio na Universidade de 

Salento em Itália.  

  

                                                      

21 Mais informação no site: https://ec.europa.eu/stages/home_en 

https://ec.europa.eu/stages/home_en
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2.1. Caraterização da instituição 

A Direção-Geral da Cooperação Internacional e Desenvolvimento (doravante, 

DEVCO) é responsável por desenhar os programas e políticas de desenvolvimento da 

União Europeia (UE) e por implementar os seus instrumentos de ajuda financeira nos 

países parceiros (não UE em desenvolvimento). A DEVCO é composta por 8 diretórios 

(classificados por letras) de cariz geográfico ou temático. A minha unidade de 

acolhimento, ao abrigo do programa Blue Book, era a B4: B – Pessoas e Paz; número 4 – 

Cultura, Educação e Saúde. Era constituída por 24 pessoas. Os meus setores eram a 

Cultura e Educação. 

Estes setores são responsáveis por providenciar apoio de qualidade aos países 

parceiros da UE (em desenvolvimento) sendo o principal foco apoiar políticas, planos e 

estratégias de educação nacional através de diálogo político e apoio financeiro.  Durante 

o período 2014-2020, encontravam-se ativos 60 programas bilaterais de educação. A 

unidade é também responsável pela preparação e implementação de programas 

financiados globalmente e pela participação em iniciativas globais na área de educação. 

Isto inclui assegurar a presença e acompanhamento de iniciativas globais e regionais em 

educação (por exemplo: the Global Partnership for Education (GPE) e Education Cannot 

Wait (ECW)). No período de 2014-2020, a UE apoiou, com cerca de 500 milhões de 

euros, iniciativas globais de educação. A unidade também assegura que o 

desenvolvimento de aspetos relativos a políticas da UE seja apropriadamente 

considerado através do trabalho conjunto com outras Direções Gerais (ex. DG EAC – 

Education and Culture, DG ECHO - European Civil Protection and Humanitarian Aid 

Operations) e através da colaboração com outras agências das Nações Unidas (UNICEF, 

UNESCO etc.). A Unidade também interage com os doadores (Estados Membros da UE, 

Banco Mundial, etc.) e organiza atividades de formação e informação para capacitar os 

colaboradores das Delegações Europeias. 

As minhas funções passavam pelo apoio à equipa de Educação e Cultura na 

elaboração de textos (relatórios, comunicados de imprensa, documentos estratégicos) 

de política educativa/cultural e design de conteúdos em coordenação com a unidade de 

comunicação da DEVCO para o evento organizado pelo setor de Cultura, que juntou 400 
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agentes culturais no Palácio de Belas Artes de Bruxelas – BOZAR – o Culture4Future 

(https://culture4future.eu/). 

Fiz investigação sobre variados temas como, por exemplo, políticas dos Estados-

Membros para restituição de bens culturais às ex-colónias, dados estatísticos do 

consumo de bens-culturais na América Latina, educação de jovens raparigas em países 

em desenvolvimento (por ex. Níger), instrumentos de educação formal e não formal 

para assegurar a paz, iniciativas dos Estados Membros de apoio à educação aos países 

em desenvolvimento e boas práticas a nível do Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável 4 – Educação de qualidade –  nos projetos implementados em países em 

desenvolvimento, financiados através do “Budget Support” (estudos de caso do 

Bangladesh e Quirguistão). Em geral, os conteúdos encontrados sobre estes temas eram 

utilizados para redigir briefings, notas de contexto, discursos e defensivas dos 

responsáveis da unidade e diretores gerais. 

 

2.2. Trabalho desenvolvido na área da cultura e educação (Estágio 

Blue Book) 

2.2.1. Agenda 2030, objetivos do desenvolvimento sustentável 

No âmbito das funções desempenhadas durante os 5 meses ao abrigo do 

programa Blue Book, havia uma série de documentos estratégicos que era importante 

conhecer com maior detalhe para poder apoiar o trabalho dos peritos em educação e 

cultura, alguns dos quais são: 

 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho: sobre a educação em situações de emergência e crises 

prolongadas (2018); 

 Novo Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento (2017); 

 Estratégia Global para a Política Externa e de Segurança da 

União Europeia (2016); 

 Comunicação Conjunta ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho: para uma estratégia da UE no domínio das relações 

culturais internacionais (2016); 

https://culture4future.eu/
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 Agenda 2030 - Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (2015); 

 Acordo de parceria ACP-UE ACP-EU/ Acordos de Cotonou 

(2000). 

Destes, a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(doravante, ODS) estão no centro da agenda política da DEVCO, sobretudo no que diz 

respeito ao setor da educação, que tem um objetivo muito específico: ODS 4 – por uma 

educação de qualidade. A cultura advogava o seu espaço nos ODS, uma vez que não há 

um ODS específico para esta área. Para os peritos, essa pretensão da cultura está 

implícita em 6 dos 17 objetivos existentes, tal como se pode comprovar pelo excerto 

que trascrevemos do European Center for Development Policy Management na nota 

Culture in EU development policies and external action22: 

Culture is mentioned in four targets of the Sustainable Development 

Goals as well as in the policy statement accompanying them: 

 Goal 4: Quality education. Target 4.7: By 2030, ensure that all 

learners acquire the knowledge and skills needed to promote 

sustainable development, including, among others, through education 

for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, 

gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, 

global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s 

contribution to sustainable development.  

 Goal 8: Decent work and economic growth. Target 8.9: By 2030, 

devise and implement policies to promote sustainable tourism that 

creates jobs and promotes local culture and products.  

 Goal 11. Sustainable cities and communities. Target 11.4: Strengthen 

efforts to protect and safeguard the world’s cultural and natural 

heritage.  

 Goal 12. Responsible consumption and production. Target 12.b 

Develop and implement tools to monitor sustainable development 

impacts for sustainable tourism that creates jobs and promotes local 

culture and products.  

                                                      

22 https://euagenda.eu/upload/publications/untitled-53623-ea.pdf - consultado a 06/05/2020 

https://euagenda.eu/upload/publications/untitled-53623-ea.pdf
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If creativity is also taken into account, then another target needs to be 

added to the list:  

 Goal 8: Decent work and economic growth. Target 8.3. 

Promote development-oriented policies that support 

productive activities, decent job creation, entrepreneurship, 

creativity and innovation, and encourage the formalisation and 

growth of micro-, small- and medium-sized enterprises, 

including through access to financial services.  

If tourism is also considered, then an additional goal is relevant:  

 Goal 14. Life below water. Target 14.7: By 2030, increase the 

economic benefits to Small Island developing States and least 

developed countries from the sustainable use of marine 

resources, including through sustainable management of 

fisheries, aquaculture and tourism. (Galeazzi, G. e Helly D. 2016)  

 

Embora os objetivos sejam bastante ambiciosos estão na base programática de 

todos os fundos, atividades e projetos lançados pela DEVCO.  

As componentes educativa e cultural estão na base do trabalho de um leitor, tal 

como afirma Clara Riso na introdução da dissertação Mobilidade artística transnacional: 

o caso português visto a partir da experiência prática de um leitorado os dois eixos que 

definem a atividade do leitor são: 

 

1.) o ensino fora de Portugal, a nível universitário, de Português Língua 

Estrangeira (PLE), literatura, cultura, história, conforme a especialização 

da pessoa enviada e as necessidades do(s) Departamento(s) que passa 

a integrar e 2.) a ação cultural externa, programação e promoção de 

atividades culturais, quer no domínio académico quer no circuito 

cultural geral, como agente destacado no terreno. (Riso, 2012: 10) 

 

É, portanto, de grande mais-valia para a função de leitor conhecer a nível político 

quais os objetivos a alcançar neste panorama para a década que se avizinha. É 

importante esclarecer que os ODS não são uma realidade apenas aplicável aos países 

em desenvolvimento, todos os países que subscreveram a Agenda 2030 se 
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comprometeram a aplicar localmente estas metas e a assegurar a sua manutenção e 

sustentabilidade.  

 

2.2.2. Programa Procultura com o Instituto Camões 

No setor de cultura, parece-me interessante mencionar que, durante a minha 

estada na unidade B4 da DEVCO, foi lançado o Programa Procultura PALOP-TL, um 

projeto financiado pela União Europeia, cofinanciado e gerido pelo Camões, IP e 

cofinanciado pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

Este programa, foi criado com o objetivo principal de apoiar o desenvolvimento 

das industrias criativas nos PALOP e em Timor-Leste, através do reforço de 

competências dos recursos humanos e do financiamento disponível para o 

desenvolvimento destes setores, nos seis países, especialmente nas áreas da música, 

das artes cénicas e da literatura infantojuvenil. 

 

2.2.3. Evento culture4future 

O colóquio internacional culture4future juntou 400 artistas, produtores, gestores 

culturais e outros participantes ligados às indústrias criativas e culturais. 

Este evento foi organizado pelo setor da cultura para promover a criatividade, 

inovação, a cultura e o diálogo como vetores fundamentais para o desenvolvimento e a 

paz internacional. Nomeadamente, para sensibilizar os decisores políticos sobre a 

importância estratégica da cultura e os investidores do setor privado e das instituições 

financeiras para a sua vertente comercial. Na verdade, a cultura, segundo a Comissão 

Europeia, é um dos setores com maior potencial para criar postos de trabalho e 

contribuir para a coesão social nos países menos desenvolvidos.  

O objetivo final deste encontro era redigir, conjuntamente, um Manifesto para a 

Cultura23, uma reflexão conjunta sobre o valor da cultura nas sociedades dos países em 

desenvolvimento, exortando à classe política um maior compromisso e uma maior 

aposta na área cultural, propondo, para isso, 10 recomendações. 

                                                      

23 https://culture4future.eu/wp-content/uploads/2019/09/CoC-ManifestoEN-20190923.pdf (disponível 
em EN, ES e FR) 

https://culture4future.eu/wp-content/uploads/2019/09/CoC-ManifestoEN-20190923.pdf


Mestrado em Português Língua Estrangeira/FLUP  Ana Castro Paiva 

55 

 

As minhas funções para o culture4future passaram pela gestão do evento nas 

redes sociais (facebook, twitter e instagram) na página da EuropeAid (oficial DEVCO) – 

Anexo nº 16. 

Para além disso, dei apoio à integração do grupo de jovens ligados à área da 

cultura, de várias nacionalidades, selecionados através de uma convocatória lançada 

pelo setor de cultura da DEVCO por meio das Delegações da Comissão Europeia. Estes 

jovens integraram cada um dos 4 grupos temáticos do colóquio de acordo com a sua 

área de especialidade: 

1. Culture and cultural industries: new opportunities for job creation and 
inclusiveness 

2. Challenge of financing 

3. Access to market 

4. Impact and opportunities of the digital revolution 

 

Estes grupos eram compostos pelos profissionais da área da cultura e o resultado 

final dos brainstormings deu origem ao Manifesto para o Futuro da Cultura, que 

mencionei anteriormente e está disponível na íntegra e em 3 línguas no site do evento.  

O encerramento no BOZAR (o centro cultural de Bruxelas onde todo o evento 

decorreu), com o espetáculo de música, teatro e moda Din Kabul la Bamako, foi 

produzido pela Ethical Fashion Initiative com figurinos étnicos preparados por 

comunidades vulneráveis do Afeganistão, Burkina Faso e Mali, que pretendia chamar a 

atenção para a crise dos migrantes e refugiados e as semelhanças entre todos os seres 

humanos provenientes, em tempos, de um mundo sem fronteiras. 

Neste evento foi também lançada a plataforma cultureXchange com o objetivo de 

partilhar conhecimentos e competências em rede digital e uma ferramenta de match-

making entre agentes culturais e artistas, apoiando a comunidade dedicada à cultura e 

às indústrias culturais nos países parceiros da UE. Os participantes no evento 

culture4future foram convidados a subscrever o endereço https://culturexchange.eu/ e 

a participar ativamente nas discussões lançadas na plataforma. 

O colóquio culture4future precedeu um dos maiores eventos da DEVCO, os EDD19 

(European Development Days 2019), com o objetivo de usufruir da participação de 

grandes figuras políticas presentes (chefes de Estado de vários países africanos, 

https://culturexchange.eu/
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asiáticos, latino-americanos e europeus) para sensibilizá-los para a importância do apoio 

à cultura para o desenvolvimento. Nesse sentido, foi organizado um evento especial, 

multiplicador, com a presença do Presidente da República de Cabo Verde e artistas 

famosos, em que se discutiram os resultados do colóquio e o que se está a fazer na área 

da cultura sobretudo nos países africanos. (Fotografias do evento disponíveis no Anexo 

nº 17) 
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3. Síntese Reflexiva 

Por um lado, como leitora de PE na Universidade de Salento em Itália pude 

melhorar a minha formação técnico-científica em prática letiva e pedagógica com total 

autonomia e em contexto real em níveis diferentes e em dois ambientes de ensino-

aprendizagem diferentes (Universidade e Escola Secundária). Por outro, na Direção-

Geral da Cooperação Internacional e Desenvolvimento, conheci projetos inovadores e 

documentos políticos prioritários, participei em grandes eventos internacionais que me 

permitiram entender e tomar consciência do potencial transformador da educação, 

cultura e criatividade para o desenvolvimento de sociedades mais pacíficas, justas e 

sustentáveis.  

As oportunidades de internacionalização influenciam muito positivamente a 

atividade dos professores de LE, nomeadamente através da exposição a contextos 

multilingues e multiculturais e a fontes de informação relevantes. Permitem a 

participação em redes, projetos e acesso a linhas de financiamento. Permitem ainda 

uma permanente atualização sobre orientações políticas estratégicas a nível global que 

são úteis na definição de planos de trabalho e linhas metodológicas.  

Ambas as experiências foram complementares, uma vez que me permitiram uma 

visão mais ampla do papel fundamental dos professores na transição para um mundo 

melhor e um conhecimento mais efetivo sobre as ferramentas que eles poderão 

potencialmente utilizar para que a ação de ensinar obtenha um impacto social efetivo. 

Destaco, em particular, o papel dos professores de línguas, pois como afirmam Maley e 

Peachey: 

 A growing number of ELT professionals have come to believe that 

language teachers are more than just teachers of language. Through 

what they teach and their attitudes and practices, they have an enduring 

influence on the future attitudes and personalities of their students. 

(Maley, Alan & Peachey, Nik, 2017: 7) 

 

Precisamente pela oportunidade que tive de conhecer um registo top-down para 

a educação e cultura, identifiquei uma série de oportunidades que, como professora de 

PLE, poderia perfeitamente ter aplicado aos meus alunos na Universidade de Salento e 
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na Escola Secundária (e neste último contexto em particular). Essas oportunidades 

mostraram-me ferramentas que futuramente poderiam ter beneficiado os meus alunos, 

munindo-os de um conjunto de conhecimentos-chave que os tornariam cidadãos mais 

críticos, esclarecidos e participativos. Numa abordagem bottom up, no futuro, através 

das ações, podemos promover resultados benéficos para as nossas sociedades locais, 

mas que atingem também impacto global. 

Por exemplo, a educação para a paz é uma das prioridades no contexto da 

Estratégia Global da União Europeia (Serviço Europeu de Ação Externa, 2016) para 

prevenir a radicalização, promover a resiliência social, o pluralismo, a coexistência e o 

respeito mútuo. A aula de língua é precisamente um laboratório com potencial para se 

trabalhar e desconstruir estereótipos e preconceitos culturais e é importante que o 

professor assuma o seu papel como mediador cultural, tal como afirmam Bizarro e 

Braga:  

Enfatizar o ensino e a aprendizagem de questões culturais no âmbito da 

aula de PE é, por conseguinte, uma necessidade que se impõe e que, por 

isso, convém equacionar também em termos metodológicos. (Bizarro, 

R., & Braga, F. 2005: 830) 

  

Bizarro (2012: 120) identifica ainda o “convívio entre culturas, a troca de 

experiências e de opiniões sobre diferentes formas de estar e de ser, sem 

estigmatizações nem marginalizações, a análise do agir humano, das suas 

intencionalidades e das suas formas” como instrumentos para a “pedagogia da 

mediação intercultural”. 

Trata-se, assim, de uma oportunidade de fundir dois mundos (e essa será a minha 

proposta nos próximos capítulos): o de ensinar a língua portuguesa e o de tornar as salas 

de aulas em laboratórios onde se procuram, se exploram e se testam soluções para 

tornar o mundo e as nossas sociedades em lugares melhores para se viver, em lugares 

sustentáveis, que não deixam ninguém para trás. 

O português é também uma língua falada maioritariamente por cidadãos de países 

em desenvolvimento e, portanto, há uma realidade, que é atual, e que exige soluções 

concretas. E porque não nas aulas de PLE?  
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Para os alunos no sul de Itália, uma região tão afetada pelos fluxos de migração 

clandestina, altos níveis de desemprego, sobretudo dos mais jovens, onde as atividades 

económicas prioritárias são o turismo e a agricultura, não fará sentido que a aula de PLE 

inclua projetos que promovam a interculturalidade, a alteridade, a criatividade, o 

empreendedorismo agrícola, a empregabilidade ou o turismo sustentável? Apesar de 

não ser evidente, todas estas atividades têm impacto não só a nível local, mas também 

a nível global. A observação cuidada e adaptada do contexto em que a aula de PLE 

acontece pode dar os indícios necessários para um processo de planificação de aula mais 

consciente das necessidades reais do seu contexto. Não considero que devamos 

manter-nos alheios à realidade de facto e é nossa obrigação influenciá-la positivamente 

com o nosso trabalho. Outra questão que considero muito importante é o reforço da 

visibilidade da língua portuguesa na Europa. Neste momento, é uma das 24 línguas 

oficiais da Comissão Europeia e foi recentemente proclamado pela UNESCO o dia 5 de 

aio como o Dia Internacional da Língua Portuguesa, sendo celebrado globalmente nesse 

dia. São impulsos políticos bastante simbólicos na promoção da língua e cultura 

portuguesas. 

Assim, nesta lógica da internacionalização da língua portuguesa faz sentido 

também adaptar e atualizar as metodologias de ensino e implementar programas com 

conteúdos alinhados com a agenda da educação global, tendo em atenção que, neste 

momento, o contexto de sala de aula prepara cidadãos com competências e 

conhecimentos necessários aos desafios do século XXI. 
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4. O ensino de LE no século XXI: desafios e documentos 

reguladores 

Na linha do que foram as reflexões que encerraram a parte anterior, urge então 

perceber quais são os desafios da abordagem proposta: organizar o ensino-

aprendizagem de PLE a partir de uma abordagem laboratorial de exploração de 

linguagens do desenvolvimento sustentável, com impacto na gestão curricular, uma vez 

que envolve uma nova conceção de conteúdos (decisões acerca do currículo e do que 

deve ser ensinado e aprendizado), de metodologias (o modo como se aprende também 

constrói o currículo oculto) e de recursos (materiais de suporte às metodologias com 

vista às aprendizagens visadas).   

Para que este exercício seja profícuo, importará em primeiro lugar reconhecer que 

conjunto de competências são esperadas dos alunos do século XXI. Com todas as 

transformações a nível mundial impõe-se uma atitude de “aprender fazendo” e a 

necessidade de encontrar soluções para problemas reais.  

Neste capítulo, com o apoio dos documentos orientadores do Conselho da Europa, 

veremos os descritores mais atualizados, que, para além do simples domínio da língua, 

da comunicação e da pragmática, introduzem conceitos de mediação, plurilinguismo e 

pluriculturalismo. 

Nessa lógica também se apresentam as metodologias ativas mais adequadas aos 

desafios do novo século: o CLIL (Content and Language Integrated Learning - abordagem 

integrada de conteúdos e língua), o Ensino Baseado em Tarefas, em projetos e em casos. 

Estas metodologias aparecem indicadas na literatura (Guerra, 2014) como 

particularmente adequadas ao ensino para a sustentabilidade, precisamente por 

acionarem competências mais práticas do “aprender fazendo”.  

A educação para a sustentabilidade é o tema abordado neste capítulo, numa 

primeira fase, apresentando experiências de investigadores ou projetos em áreas como 

a engenharia no ensino superior ou em contextos multiárea do ensino básico e 

secundário (história, geografia, estudo do meio, etc.). Em alguns destes casos, os autores 

capitalizaram os objetivos globais para o desenvolvimento sustentável para a criação de 

propostas didáticas baseadas em abordagens pedagógicas e materiais inovadores. 
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Numa segunda fase, apresentam-se casos de experiências de uso dos ODS 

aplicados ao ensino de língua, sendo este o objetivo final a concretizar no último capítulo 

deste trabalho. 

 

4.1. Competências comunicativas, culturais e de cidadania global 

como objetivos 

No último quarto do século XX o alargamento da escolaridade obrigatória a 

homens e mulheres, a laicização das escolas e a democratização do ensino permitiram 

um enorme aumento do número de alunos nas escolas. A educação passou a ser vista 

como um setor prioritário. 

O surgimento da internet revolucionou a forma e a velocidade de comunicar e 

partilhar informação: subitamente, o mundo tornava-se na chamada “aldeia global”, 

transformando também a educação e o ensino confrontados com o excesso de 

informação e a necessidade de dominar novas tecnologias. 

Falar em educação escolar é falar em processos de aprendizagem de competências 

de nível superior integrando conhecimentos, capacidades e atitudes como 

aprendizagens desejáveis tendo em vista a resposta aos desafios da sociedade e do 

mundo para o século vindouro. De acordo com o documento publicado pelo Ministério 

da Educação de Portugal (2017), que define o perfil do aluno para o século XXI à saída 

da escolaridade obrigatória: 

Competências são combinações complexas de conhecimentos, 

capacidades e atitudes que permitem uma efetiva ação humana em 

contextos diversificados. As competências são de natureza cognitiva e 

metacognitiva, social e emocional, física e prática. Podem ser 

representadas em termos visuais como uma construção integrada, de 

acordo com o esquema seguinte: 
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Figura 1 - Esquema conceptual de definição de competência (Adaptado de: Progress report on the Draft 

OECD EDUCATION 2030 Conceptual Framework - 3rd Informal Working Group (IWG) on the Future of 

Education and Skills: OECD Education 2030) 

 

Neste contexto é de destacar os objetivos dos Domínios de Autonomia Curricular 

(DAC)24 que propõem um número de horas específico para desenvolver competências 

essenciais (os conhecimentos, capacidades e atitudes a desenvolver obrigatoriamente 

em cada disciplina ou área disciplinar), motivados pelo “trabalho interdisciplinar e ou 

articulação curricular” (Decreto de Lei nº 55/2018).  

Em 1996, Jacques Delors, antigo Presidente da Comissão Europeia (1985-1995), 

coordenou um relatório para a UNESCO intitulado “Educação: Um tesouro a descobrir” 

(1996) no qual apresentou o modelo dos quatro pilares do conhecimento: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver, elevando o único 

objetivo do ensino-aprendizagem até então considerado – aprender a conhecer – a um 

quadro mais profundo de relação com o outro e consigo mesmo. 

Não basta, de fato, que cada um acumule no começo da vida uma 

determinada quantidade de conhecimentos de que possa abastecer-se 

indefinidamente. É, antes, necessário estar à altura de aproveitar e 

explorar, do começo ao fim da vida, todas as ocasiões de atualizar, 

aprofundar e enriquecer estes primeiros conhecimentos, e de se 

adaptar a um mundo em mudança. (UNESCO, 1997: 89) 

                                                      

24 Decreto-Lei n.º 55/2018: 
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf
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Por agora, o esquema abaixo resume os pressupostos de cada pilar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Infografia 

por Alba Torres adaptado 

de UNESCO e Jacques 

Delors 

 

Em aprender a conhecer, a Comissão considera a cultura geral e as oportunidades 

de aprendizagem ao longo da vida como essenciais para desenvolver esta competência 

que é sobrevalorizada no modelo de escola tradicional. Em aprender a fazer, o 

desenvolvimento de competências é visto como prioritário em detrimento da mera 

obtenção de qualificações, já que aquelas tornam o aprendente mais apto aos desafios 

do mundo profissional e social. De forma complementar, o aprender a conviver revela-

se fundamental no mundo do trabalho e em sociedade, devendo o ensino de 

competências dar ênfase à empatia, à capacidade de gestão e resolução de conflitos 

através do diálogo, e à visão do professor, que estabelece dinâmicas de alteridade, como 

modelo para os alunos. A participação em projetos conjuntos e o estabelecimento de 

objetivos comuns são ferramentas úteis na implementação deste tipo de aprendizagem. 

Por último, considera-se a perspetiva mais humanista destes 4 pilares, numa referência 

ao aprender a ser, encorajando aprendizagens que estimulem o pensamento crítico e 

autónomo, a formulação de juízos de valor individuais, a autonomia de decisão e 

pensamento e a imaginação e criatividade, através de um ensino que promove 

oportunidades de descoberta e exploração. 

A aprendizagem ao longo da vida perpassa esta proposta em todas as suas 

dimensões, pois aprender não está reservado a um momento pontual da vida, mas é um 

“processo dialético” de interação com o Outro desde que nascemos até que morremos. 
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Esta formulação acabou por constituir-se como uma pedra basilar nos estudos 

relativos à educação para a sustentabilidade quando a UNESCO (2009) propôs ainda um 

quinto pilar: aprender a transformar-se e a transformar a sociedade. A proposta de um 

quinto pilar pela UNESCO (2009) compreende transformar-se e transformar a 

sociedade. Estes são propósitos do paradigma de uma educação para o 

desenvolvimento sustentável que pretende preparar adequadamente os aprendentes 

para o futuro: cidadania ativa, pensamento futuro, estilos de vida responsáveis, partilha 

de recursos e adaptabilidade. (UNESCO, 2009:4) 

Esta abordagem está alinhada com a mais recente literatura sobre as 

competências do aprendente para o século XXI (Michael Fullan & Geoff Scott, 2014 e 

Education Glossary25). Michael Fullan e Geoff Scott, autores do conceito de “Education 

Plus”, propõem o conceito de “empreendedorismo ético” (2014:3), quebrando as 

barreiras entre os pensamentos e ações numa lógica de “aprender a fazer e fazer para 

aprender”. A ação é inerente à vida humana e, portanto, agir na esfera da ética de vida 

acontece de forma orgânica e vai da forma como se trata o Outro até às preocupações 

globais lutando por um futuro sustentável do planeta. É um processo de construção 

ativo e por isso é um processo ininterrupto, para todos os dias. 

Assim, os autores citados (Fullan e Scott, 2014: 6-7) referem 6 competências 

globais incluídas na sua “iniciativa de Novas Pedagogias para uma Aprendizagem 

Profunda”: o carácter, o espírito de cidadania, a capacidade de trabalhar em grupo e de 

colaborar, de resolver problemas e de comunicar, o sentido crítico e a criatividade e 

imaginação.  

O caráter inclui a capacidade de aprender a aprender e regular o nosso próprio 

processo de aprendizagem, a capacidade de dizer que “não” e reclamar os nossos 

próprios valores, trabalhar por objetivos e resistência, autorregulação no 

comportamento social e ser capaz de reconhecer e admitir os seus próprios erros. A 

segunda competência é a cidadania e passa sobretudo por ter a capacidade de pensar 

como cidadãos globais, ser capaz de explorar problemas globais (usando a compreensão 

profunda e valores e mundivisões diferentes), ter genuíno interesse e ser capaz de 

resolver problemas complexos do mundo que afetam a sustentabilidade, ser empático 

                                                      

25 https://www.edglossary.org/21st-century-skills/ (consultado a 14/06/2020) 

https://www.edglossary.org/21st-century-skills/
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e capaz de se preocupar com os outros, ser capaz de definir alternativas para agir e 

definir prioridades e ter a capacidade de tomar decisões inteligentes e informadas. A 

terceira competência está relacionada com a Colaboração e Trabalho de equipa e prevê 

o ser capaz de cooperar em equipas, demonstrar habilidades interpessoais e de equipa, 

ser capaz de resolver conflitos e enfrentar a competição de forma positiva sempre que 

necessário, conjugar habilidades sociais, emocionais e interculturais, ser capaz de 

aprender dos outros e contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. O quarto C é 

a comunicação e passa por obter um conjunto de habilidades: para comunicar com 

propósito e usando vários métodos, comunicar com ferramentas digitais, adaptar a 

comunicação aos diferentes grupos, refletir e impor melhores formas de comunicar. A 

quinta competência-chave é o pensamento crítico e a capacidade de resolução de 

problemas, sendo capaz de avaliar informação e argumentos, fazer uma análise crítica e 

questionar informação, fazer ligações e ver padrões, resolver problemas, produzir 

conhecimento relevante, ser capaz de explorar, refletir e dar seguimento a e concretizar 

ideias na vida real. O último “C” é relativo à promoção da criatividade e imaginação, 

fomentando a capacidade de criar ideias inovadoras e soluções não-tradicionais, 

empregar a própria criatividade num processo ativo, fazer escolhas de um conjunto 

restrito de possibilidades, ter uma atitude de curiosidade e colocar questões relevantes 

com fins exploratórios para considerar novas ideias e soluções e ter a confiança 

necessária para as concretizar. 

Estas matrizes são comuns às patentes para o perfil dos alunos para o século XXI 

à saída da escolaridade obrigatória definidas pela DGE (2017:12) 1) Linguagens e textos; 

2) Informação e comunicação; 3) Raciocínio e resolução de problemas; 4) Pensamento 

crítico e pensamento criativo; 5) Relacionamento interpessoal; 6) Autonomia e 

desenvolvimento pessoal; 7) Bem-estar e saúde; 8) Sensibilidade estética e artística; 9) 

Saber técnico e tecnologias; 10) Consciência e domínio do corpo. 

Apesar de o perfil apontar para competências a adquirir no final da escolaridade 

obrigatória, o objetivo, tal como nas propostas anteriores, é o de munir o aprendente 

da capacidade de aprender a aprender e a ter capacidade de consolidar e aprofundar 

estas competências ao longo da vida. 

Nestas mesmas preocupações se inserem as recomendações a seguir referidas. O 

Conselho da União Europeia emitiu um conjunto de recomendações a 22 de maio de 
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2018 sobre Competências essenciais para a Aprendizagem ao Longo da Vida – Quadro 

de Referência Europeu. Nele se explica que: 

 

As competências essenciais são as competências de que todas as 

pessoas necessitam para a realização e desenvolvimento pessoais, para 

a empregabilidade e a inclusão social e para adotarem um estilo de vida 

sustentável, viverem uma vida bem-sucedida em sociedades pacíficas, 

levarem uma vida saudável e exercerem uma cidadania ativa. São 

desenvolvidas numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, 

desde a primeira infância e ao longo da vida adulta, através da 

aprendizagem formal, não formal e informal e em todos os contextos, 

incluindo a família, a escola, o local de trabalho, a vizinhança e outras 

comunidades. (Conselho da União Europeia, 2018: C 189/7) 

 

O Quadro de Referência estabelece oito competências essenciais: 1) 

Competências de literacia; 2) Competências multilingues; 3) Competências matemáticas 

e no domínio das ciências, da tecnologia e da engenharia; 4) Competências digitais; 5) 

Competências pessoais, sociais e capacidade de «aprender a aprender»; 6) 

Competências de cidadania; 7) Competências de empreendedorismo; 8) Competências 

de sensibilidade e expressão culturais. 

O Conselho considera ainda uma série de competências transversais às 

competências essenciais, nomeadamente: o espírito crítico, a resolução de problemas, 

o trabalho em equipa, a capacidade de comunicação e negociação, as capacidades 

analíticas, a criatividade e as competências interculturais. (Conselho da União Europeia, 

2018: C 189/7) 

 

De entre estas, que já foram de forma mais ou menos semelhante abordadas pelas 

outras propostas, destaco as competências multilíngues, relevantes para o contexto das 

LE: 

definem a capacidade de comunicar em várias línguas de maneira 

adequada e eficaz. Compartilham globalmente as principais 

competências da literacia: assentam na capacidade de compreender, 
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expressar e interpretar conceitos, pensamentos, sentimentos, factos e 

opiniões tanto oralmente como por escrito (escutar, falar, ler e 

escrever) em diversas situações da vida social e cultural, consoante as 

necessidades ou os interesses de cada um. As competências linguísticas 

englobam uma dimensão histórica e competências interculturais. 

Assentam na capacidade de mediar entre diferentes línguas e meios 

de comunicação, conforme se refere no Quadro Europeu Comum de 

Referência. Se for caso disso, podem incluir a manutenção e 

desenvolvimento de competências na língua materna, bem como a 

aquisição da língua ou línguas oficiais de um país (2)  

(Conselho da União Europeia, 2018: C 189/8) 

 

É relevante o facto de as LE estarem valorizadas como competências de futuro, do 

novo século, no sentido em que a sua promoção passa a ser um objetivo político parte 

de um projeto mais amplo, que se já o era tendo em conta os princípios fundacionais da 

União Europeia, neste momento se constitui como prioridade para além do projeto 

político das instituições. Baseia-se agora no espírito de convivialidade entre as pessoas, 

da promoção de sociedades mais coesas e do respeito mútuo entre pessoas de culturas 

(em muitos casos fortemente) diferentes. 

Outra proposta sobre as competências essenciais para o novo século é da OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), que revela os 

resultados do projeto The Future of Education and Skills 2030. A organização refere-se a 

um conjunto de três “Competências Transformadoras”, únicas do ser humano, úteis a 

todo o processo de aprendizagem ao longo da vida:  criar novo valor, reconciliar tensões 

e dilemas e tomar responsabilidades. 

The ability to cope with uncertainty, develop new attitudes and 

values, and act productively and meaningfully, even when goals shift, 

remains, for the moment, a uniquely human skill (Laukonnen, Biddel and 

Gallagher, 2018[2]). As of this writing, artificial intelligence (AI) cannot 

compete with humans’ capacity to create new value, reconcile tensions 

or take responsibility. (OCDE, 2019: 4) 



Mestrado em Português Língua Estrangeira/FLUP  Ana Castro Paiva 

68 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - The OECD Learning Compass 2030 - retirado do site www.oecd.org 

 

Tal como se pode ver na figura, as competências transformadoras assentam numa 

rede complexa de interdependências. A aprendizagem destas competências depende 

da ativação do processo sequencial de reflexão, antecipação e ação. O estudo da OCDE 

em contexto escolar analisa particularmente o papel do “student agency” – cuja 

definição, de acordo com a OCDE26, é “capacity to set a goal, reflect and act responsibly 

to effect change”. Esta capacidade de transformar-se e de transformar o mundo à sua 

volta (de que já se falava no quinto pilar da educação referido pela UNESCO em 2009, 

na sequência do relatório da Comissão Delors) existe através do processo de “co-agência 

com os colegas, professores, pais e comunidade”, sendo um processo dialético de 

mudança. 

Depois da apresentação destas propostas sobre as competências-chave para o 

século XXI, transversais a todas as disciplinas, aplicáveis também aos ambientes 

extramuros (da sala de aula), importa perceber o que nos trouxe até aqui: de todas estas 

                                                      

26 http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/student-agency/ - 
consultado a 03/08/2020 

http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/student-agency/


Mestrado em Português Língua Estrangeira/FLUP  Ana Castro Paiva 

69 

 

competências, quais as que são comuns à maioria das propostas e que mais importam 

no contexto das LE? E quais são as que podem ser desenvolvidas na aula de LE? 

Da análise geral das 5 propostas-chave apresentadas, uma das ideias mais fortes 

é a capacidade de comunicar. É através da comunicação que se estabelecem dinâmicas 

de negociação, resolvem conflitos, gerem tensões, se aprende, se pensa criticamente, 

se conhece o outro e se convive, se explora o mundo e nós mesmos, permitindo refletir 

e tomar decisões (individuais e coletivas) partindo de um lugar de consciência e 

segurança. A comunicação é a competência-mãe para nos concretizarmos neste mundo 

complexo de interligações locais ou interculturais, para apoiarmos e nos afirmarmos nas 

nossas comunidades e as transformarmos como a nós próprios. As LE são, entre as várias 

disciplinas, uma das que melhor serve o propósito de prática das competências 

comunicativas e fá-lo colocando o aprendente na sua condição de cidadão global. 

 

4.2. Descritores e documentos orientadores: das competências 

linguísticas de base às novas competências para o futuro. 

4.2.1. O QECR: competências para o falante de línguas estrangeiras 

O QECR (Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas Estrangeiras - 

para aprendizagem, ensino e avaliação – Conselho da Europa 2001) é o documento de 

política linguística elaborado e publicado pelo Conselho da Europa onde estão descritas 

as linhas orientadoras para o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. É uma 

ferramenta que permite classificar o nível dos falantes de línguas estrangeiras de acordo 

com 6 níveis de referência: A1 (iniciação), A2 (elementar), B1 (limiar), B2 (vantagem), C1 

(autonomia) e C2 (maestria) e seus respetivos descritores para as subcompetências da 

competência comunicativa que envolvem a compreensão e interação oral, a 

compreensão da leitura, a produção escrita e oral. 

Os utilizadores estão também categorizados de acordo com a seguinte 

terminologia: o utilizador elementar (A), o utilizador independente (B) e o utilizador 

proficiente (C). Este quadro permite facilitar o reconhecimento e a comparabilidade no 

ensino de línguas e assegura a transparência na atribuição de qualificações de 

competências linguísticas. (Comissão Europeia, Relatório Eurydice, 2017) 
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Na sequência das conclusões da secção anterior, em que a competência 

comunicativa é, de forma direta ou indireta, extremamente valorizada na generalidade 

das propostas das grandes organizações internacionais devido ao impacto na aquisição 

e/ou aprofundamento das competências-chave do século XXI, é importante especificar, 

através do QECR (Conselho da Europa, 2001), o panorama particular do ensino-

aprendizagem das línguas estrangeiras numa ótica de futuro, com o propósito de munir 

os falantes de línguas estrangeiras do nosso século de novos instrumentos que lhes 

permitam desenvolver as competências do futuro . 

Rosa Bizarro (2012), especialista em didática de PLE e educação multicultural, 

defende que “aquilo que se ensina e aprende numa sala de aula de Línguas 

(Estrangeiras, Segundas, Terceiras…) passa, essencialmente, pelo saber, pelo fazer e 

pelo ser/tornar-se.” (Bizarro, 2012:118), visão que vai ao encontro da proposta dos 

quatro pilares da educação de Delors (1996). Segundo Bizarro, de acordo com o QECR é 

necessário preparar os aprendentes não só para comunicarem, mas para “agirem em 

língua estrangeira” e realizarem “ações sociais”: 

 Deste modo, se os materiais de referência para o ensino das 

línguas (exemplo do Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas1 ou do Quadro de Referência para o Ensino Português no 

Estrangeiro2) defendem uma abordagem comunicativa do ensino das 

línguas, o facto é que não se limitam a ela, articulando-a com a defesa 

da necessidade de preparar os aprendentes para agirem, em língua 

estrangeira. (Bizarro 2012: 118, sublinhado meu) 

Reportemo-nos ao próprio QECR, para verificar de que forma a importância dada 

aos atos sociais pela autora é valorizada: 

A abordagem aqui adoptada é, também de um modo muito geral, 

orientada para a acção, na medida em que considera antes de tudo o 

utilizador e o aprendente de uma língua como actores sociais, que têm 

que cumprir tarefas (que não estão apenas relacionadas com a língua) 

em circunstâncias e ambientes determinados, num domínio de 

actuação específico. (Conselho da Europa, QECR 2001: 29) 

Tendo em conta os conceitos-chave e construções sociais que vimos na secção 

anterior, verifica-se que o contexto da “ação” deve estar no centro da definição das 
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estratégias de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Cada vez mais se incentiva a 

utilização de materiais autênticos que ativem as competências necessárias para 

“produzirem e/ou receberem textos” adaptados aos temas e ao desempenho das 

tarefas da vida e da realidade. De acordo com o QECR, “o controlo destas acções pelos 

interlocutores conduz ao reforço ou à modificação das suas competências.” (Conselho 

da Europa, QECR 2001: 29) 

Atividades de ensino-aprendizagem desenquadradas de “ações” concretas e 

retiradas de contextos acabam por ser exercícios de sintaxe e semântica sem valor 

pragmático nem comunicativo. 

O QECR divide o sistema de competências a desenvolver no 

ensino/aprendizagem de Línguas Estrangeiras em competências gerais individuais e 

competências comunicativas em línguas. 

As competências gerais individuais incluem:  

‒ o conhecimento declarativo (saber), “entendido como um 

conhecimento que resulta da experiência (conhecimento empírico) e de uma 

aprendizagem mais formal (conhecimento académico).” (Conselho da Europa, 

QECR, 2001:32); 

‒ a competência de realização (saber-fazer) “quer se trate de guiar um 

carro, tocar violino ou presidir a uma reunião, dependem mais da capacidade para 

pôr em prática procedimentos do que do conhecimento declarativo.” (Conselho da 

Europa, QECR, 2001:32); 

‒ a competência existencial (saber-ser e saber-estar), que “pode ser 

entendida como a soma das características individuais, traços de personalidade e 

atitudes que dizem respeito, por exemplo, à visão do indivíduo sobre si e sobre os 

outros e à vontade de estabelecer um relacionamento social com eles.” (Conselho 

da Europa, QECR, 2001:32); 

‒ a competência de aprendizagem (saber-aprender), que “mobiliza a 

competência existencial, o conhecimento declarativo e a competência de realização, 

e apoia-se em competências de diferentes tipos. A competência de aprendizagem 

pode ser concebida como “saber como ou estar disposto a descobrir o outro”, quer 

o outro seja outra língua, outra cultura, outras pessoas quer sejam novas áreas do 

conhecimento” (Conselho da Europa, QECR, 2001:33). 

As competências comunicativas em língua dividem-se em: 



Mestrado em Português Língua Estrangeira/FLUP  Ana Castro Paiva 

72 

 

‒ Competências linguísticas, ou seja, os conhecimentos e as capacidades 

lexicais, fonológicas e sintácticas, bem como outras dimensões da língua enquanto 

sistema, independentemente do valor sociolinguístico da sua variação e das funções 

pragmáticas e suas realizações; 

‒ Competências sociolinguísticas, referente às condições socioculturais do 

uso da língua; 

‒ Competências pragmáticas, relacionada com o uso funcional dos 

recursos linguísticos (produção de funções linguísticas, actos de fala) e com o 

domínio do discurso, da coesão e da coerência, à identificação de tipos e formas de 

texto, à ironia e à paródia… (Conselho da Europa, QECR, 2001:35) 

Transversais a estes dois grandes grupos de competências existem: as atividades 

linguísticas, incluindo a receção, a produção, a interação e/ou a mediação; os domínios 

de natureza pública, privada, educativa e profissional; e a realização de tarefas que 

implicam a competência comunicativa aplicando estratégias de comunicação e 

estratégias27 de aprendizagem e textos (autênticos ou fabricados) para a sua 

concretização. (Conselho da Europa, QECR, 2001: 37) 

Uma vez que este trabalho tem como objetivo aliar a educação para o 

desenvolvimento sustentável com o ensino de PLE, os temas de comunicação, um dos 

domínios do ensino-aprendizagem da língua, são uma das questões centrais a incluir na 

construção das propostas a apresentar no último capítulo. O ensino formal da língua 

aliado à exploração e problematização do conteúdo será aliás tratado nas secções 

seguintes sobre metodologias ativas (CLIL). De acordo com o QECR, a definição dos 

temas pode ser feita incluindo os próprios alunos, no entanto, o professor de língua 

poderá orientar e circunscrever a escolha das opções de acordo com as prioridades 

estratégicas a nível nacional e internacional:  

Os utilizadores do QECR – incluindo, quando possível, os próprios 

aprendentes – tomarão as suas decisões baseados na sua avaliação das 

necessidades, motivações, características e recursos dos aprendentes no(s) 

domínio(s) relevante(s) para as finalidades da sua aprendizagem. Por exemplo, 

a aprendizagem de línguas orientada para fins específicos (vocationally-oriented 

                                                      

27 De acordo com o QECR, 2001: “As estratégias são consideradas como uma charneira entre os recursos 
do aprendente (competências) e o que ele é capaz de fazer com eles (actividades comunicativas)”. 
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language learning – VOLL) poderá desenvolver temas da área profissional 

relevantes para os estudantes envolvidos. Os estudantes do Ensino Secundário 

podem explorar temas científicos, tecnológicos, económicos, etc., com alguma 

profundidade. O uso de uma língua estrangeira como meio de instrução implica 

necessariamente uma atenção ao conteúdo temático da área ensinada. 

(Conselho da Europa, QECR, 2001:84) 

As tarefas são outra das “peças” referidas no QECR para pôr em prática estratégias 

de uso da língua, e devem ser pensadas em termos de: tipos de tarefa, fins, elementos 

fornecidos (por ex. materiais), produtos da própria tarefa, sejam tangíveis (ex. textos, 

documentos, objetos linguísticos) ou na sequência da própria aprendizagem (ex. 

melhoria de competências, tomada de consciência), atividades, papéis de cada 

participante na tarefa, controlo e avaliação do êxito da tarefa. 

4.2.2. O Companion: novos descritores 

Em 2018, o Conselho da Europa lançou um novo documento baseado no QECR, o 

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 

Assessement - Companion volume with new descriptors. Este novo documento é um 

complemento ao anterior QECR (Conselho da Europa, 2001), com atualizações 

importantes nas seguintes áreas que importam a este trabalho e que serão mencionadas 

de seguida. 

Apresenta alterações importantes nos descritores do QECR (Conselho da Europa, 

2001) nos níveis B2 e C2, retirando o foco da interação com falantes “nativos” (tema 

controverso indicado no quadro sumário de alterações 2018: 50), substituindo a 

expressão “nativos” por falantes da “língua-alvo”. 

Inclui um novo nível de referência pré-A1 que, de acordo com o Companion 

(Conselho da Europa, 2018:46), é “a band of proficiency at which the learner has not yet 

acquired a generative capacity, but relies upon a repertoire of words and formulaic 

expressions”. Para além disso foram incluídas novas descrições para os níveis “plus” 

(A2+, B1+, B2+). 

Todos os descritores de níveis de referência foram ligeiramente atualizados 

apenas para incluir subtilezas de vocabulário relativas ao avanço das novas tecnologias. 
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Foram adicionados novos descritores de atividades linguísticas: a mediação, 

anteriormente mencionada no QECR (Conselho da Europa, 2001) como forma de 

desenvolvimento de atividades e estratégias linguísticas (texto, conceitos e 

comunicação), no Companion é adicionada como a quarta escala descritora da interação 

online, textos (literatura), conceitos e comunicação (construção de um repertório 

pluricultural e plurilingue), para além das outras 3 que já constavam no quadro de 

referência de 2001 - receção, produção e interação: 

 

focus on activities to mediate a text, scales are provided for mediating 

concepts and for mediating communication, giving a total of 19 scales 

for mediation activities. Mediation strategies (5 scales) are concerned 

with strategies employed during the mediation process, rather than in 

preparation for it. (Conselho da Europa, Companion 2018: 47-50) 

 

No leque de descritores de atividades de interação (para além de oral e escrita), 

foi incluída a interação online, que aplica descritores de competência à capacidade de 

estabelecer e manter conversas e discussões online. Advoga um tipo de comunicação 

instantânea e por isso pode incluir ruído (por ex. expressar certas emoções) que não 

existe na comunicação cara-a-cara, (ex. Skype ou Zoom, escrever posts nas redes sociais, 

ler e usar emoticons, etc.) ou através de transações e colaborações online com foco no 

objetivo (ex. compras online, efetuar pagamentos, participar em projetos, resolver 

problemas técnicos, etc.) (Conselho da Europa, Companion 2018: 97-98). 

Nas atividades de receção escrita, foi incluída uma nova escala relativamente à 

leitura por prazer (atividade de lazer); de interação oral, uso de telecomunicações e de 

produção oral monólogos sustentados: dar informações; nas atividades de mediação de 

textos, foram incluídas as escalas relativas a expressar uma resposta pessoal a textos 

criativos (níveis mais elementares) e análise e crítica de textos criativos (níveis mais 

avançados) (Conselho da Europa, Companion 2018: 51, 116). 

A nível de escalas descritoras de competências, no que diz respeito a 

competências comunicativas de língua que incluíam linguística, pragmática e 

sociolinguística existentes em 2001, passaram a incluir neste grupo de subcompetências 
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a fonologia (nomeadamente no que diz respeito à articulação do som e às características 

prosódicas). 

Por último, foi adicionado um novo grupo de competências plurilingues e 

pluriculturais, nomeadamente: a compreensão plurilingue, que implica a dedução de 

contextos comunicativos em uma determinada língua a partir do conhecimento de outra 

língua (mesmo que parcial), no fundo aplicando estratégias de remediação (Conselho da 

Europa, Companion, 2018:53), e a construção de um repertório a) pluricultural, que se 

baseia no reconhecimento e interpretação, de forma construtiva (sem julgamentos), 

pelos aprendentes de situações culturais (Conselho da Europa, Companion 2018:157), e 

b) plurilingue, uma vez que o aprendente, quando exposto a situação interculturais, 

também sente a necessidade de explorar todos os recursos linguísticos que tem à sua 

disposição, importando palavras e sentidos de outras línguas que conhece, misturando 

e alternando entre línguas sempre, encorajando as pessoas a usar outras línguas onde 

convirja o entendimento (Conselho da Europa, Companion 2018: 161). 

A compreensão plurilingue (Conselho da Europa, Companion 2018:157) e a 

construção de um repertório plurilingue são indicadores de suporte à aprendizagem de 

línguas através do uso funcional da combinação entre línguas (LM e LE), utilizando esses 

recursos para impulsionar o ato comunicativo (sem que este registo seja perfeito). 

Alguns exemplos: abertura e flexibilidade para experimentar elementos diferentes de 

várias línguas, usar semelhanças e reconhecer falsos amigos ou explorar paralelos em 

diferentes línguas. No fundo, é pensar em todo o nosso conhecimento de línguas como 

um imenso puzzle que pode ser combinado de inúmeras formas. 

Umberto Eco vai mais longe e considera que falar muitas línguas significa falar a 

sua própria língua e continuar mesmo assim a entender o outro, passando por uma 

compreensão que não tem a ver com a fluência perfeita, mas o entendimento do “génio, 

o universo cultural” de cada um, que fica mais evidente quando pomos em 

funcionamento a nossa língua nativa com todas as suas idiossincrasias (Eco 1994:157) 

Para o tema que estamos a explorar, em que nos propomos utilizar os Objetivos 

Globais como conteúdos integrados para o ensino de PLE, as estratégias de interação e 

as atividades de mediação de conceitos e de comunicação muito em particular, 

incluídas neste volume, são importantes para o tipo de metodologia que se pretende 

aplicar (e que se verá nas próximas seções). Mais especificamente, importam descritores 
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relacionados com:  tomada de vez (turntaking) e cooperação; nas atividades de 

mediação de conceitos, através da interação colaborativa com os colegas, a colaboração 

com o objetivo de construir significados, gerir a interação, encorajar as conversas 

concetuais; nas atividades de mediação de comunicação, facilitar o espaço pluricultural, 

atuar como intermediário em situações informais e gerir a comunicação em situações 

delicadas e de conflito (Conselho da Europa, Companion, 2018: 119-127). 

No apêndice nº 10 alguns exemplos das escalas descritivas de mediação de 

conceitos, neste caso sobre a capacidade de construir significado (Conselho da Europa, 

Companion, 2018:119). 

E no apêndice nº 11 os descritores para situações de mediação da comunicação, 

através da gestão de situações delicadas e de conflito (Conselho da Europa, Companion, 

2018:125). 
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5. Metodologias de ensino favoráveis ao desenvolvimento de 

competências globais 

5.1. Metodologias ativas 

As metodologias ativas foram formuladas já na primeira metade do século XX e o 

seu objetivo era colocar o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem, tal 

como descreve Jose Morán, investigador da USP (Universidade de São Paulo): 

 

Teóricos como Dewey (1950), Freire (2009), Rogers (1973), Novack 

(1999), entre outros, enfatizam, há muito tempo, a importância de 

superar a educação bancária, tradicional e focar a aprendizagem no 

aluno, envolvendo-o, motivando-o e dialogando com ele. 

(Moran, 2015:18) 

 

Uma das primeiras metodologias ativas testadas foi a de aprendizagem 

cooperativa iniciada por John Dewey, em 1916, na Universidade de Chicago, num 

contexto educativo muito especial nessa época de estratificação e segregação racial e 

de género. A ideia deste tipo de ensino é aumentar a cooperação e diminuir a 

competitividade. Segundo Roger Johnson e David Johnson (1999):  

Cooperative learning ensures that all students are meaningfully 

and actively involved in learning. Active, involved students do not tend 

to engage in disruptive, off-task behaviour. Cooperative learning also 

ensures that students are achieving up to their potential and 

experiencing psychological success, so they are motivated to continue 

to invest energy and effort in learning. Those who experience academic 

failure are at risk for tuning out and acting up, which often leads to 

physical or verbal aggression. (Johnson and Johnson 1999:72) 

Alguns exemplos de metodologias ativas e métodos cooperativos são: o Jigsaw 

Method, método desenvolvido por Elliot Aronson, em 1971; o Jigsaw II, proposto por 

Robert Slavin, em 1986, numa adaptação do Jigsaw method; a flipped classroom, 

proposta por Jonathan Bergman, Karl Fisch e Aaron Sams, nos anos 90. 
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Sobre as vantagens do trabalho de grupo desenvolvido através do método 

cooperativo em contexto de ensino do Português como língua estrangeira, importa 

conhecer o contributo, muito interessante, de Letícia Baptista apresentado no seu 

relatório de estágio (2014), relativo a uma experiência de ensino da língua portuguesa 

na China: 

Eu, por exemplo, certifiquei-me de que os alunos acometidos pela 

timidez trabalhariam, em grupo, com os colegas mais dotados de 

sociabilidade, de forma a criarem potenciais vínculos de amizade. No 

entanto, a divisão de tarefas foi interdita, porque detetei, de imediato, 

que os trabalhos de grupo seriam, na verdade, a junção de trabalhos 

elaborados individualmente (aquilo a que chamo “retalhos cosidos”); o 

trabalho de grupo teve, obrigatoriamente, de ser feito em grupo. O 

resultado foi prolífero: os estudantes que detinham um maior 

conhecimento da matéria lecionada esclareceram — naturalmente, 

com o meu apoio — as dúvidas daqueles que apresentavam mais 

dificuldades de aprendizagem, criando um espírito de entreajuda, que, 

num país populoso e altamente competitivo como a China (em que 

impera a política do filho único), começa a escassear. Coisas óbvias no 

nosso país são grandes novidades para outras nações.”   

(Batista, L. 2014: 21-22) 

 

Inicialmente, os alunos chineses começaram por executar a tarefa 

individualmente como se não estivessem num grupo, como se fossem ilhas dentro de 

um arquipélago. Após a intervenção da docente, houve partilha e transferência de 

conhecimento entre os colegas, já que o ensino cooperativo carece de muita supervisão 

e organização no pré e pós-aula. 

Embora as propostas de metodologias ativas existam desde o início do século 

passado e sejam vistas como muito inovadoras, segundo a minha perceção, o seu uso 

parece ser ainda pouco aplicado ao contexto do Ensino de Línguas Estrangeiras, por 

motivos ligados à estrutura curricular ou à própria formação dos docentes como 

demonstram os relatórios Eurydice de 2012 e 2017 sobre a implementação nas escolas 

do método de Aprendizagem Integrada de Língua e Conteúdo. 
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No site da Direção-Geral de Educação28 é feita uma menção explícita ao facto de 

as instituições europeias encorajarem o uso das metodologias de ensino ativas:  

A União Europeia e o Conselho da Europa recomendam ainda 

vivamente a utilização de estratégias que favoreçam a utilização da 

língua em contexto, tais como o designado CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) ou EMILE (Enseignement d’une Matière par 

l’intégration d’une langue étrangère), que consiste no estudo integrado 

de uma língua estrangeira com conteúdos de outras disciplinas. (DGE, 

online 2020) 

Através das metodologias ativas, em teoria, passaram a valorizar-se nos alunos 

competências, no âmbito das quais se enquadram práticas de incentivo à pesquisa, de 

desenvolvimento do espírito crítico, de análise e síntese, de estímulo da 

responsabilidade e ainda de promoção do sentido de cooperação. De acordo com esta 

ótica, afirmaram-se discursos essencialmente pedagógicos que reabilitavam as valências 

da pedagogia, nomeadamente, o respeito pelos ritmos próprios de aprendizagem e pela 

autonomia dos alunos enquanto potenciais criadores. 

No ponto seguinte, abordaremos algumas das metodologias ativas aplicadas ao 

ensino de línguas estrangeiras, em particular a Aprendizagem Integrada de Línguas e 

Conteúdos (AILC, que em inglês é designada pela sigla CLIL, Content and Language 

Integrated Learning), mas também outras metodologias que podem ser aplicadas 

individualmente ou como métodos da AILC, tais como a aprendizagem baseada em 

tarefas ou projetos29. 

 

 

  

                                                      

28 https://www.dge.mec.pt/quadro-europeu-comum-de-referencia-para-linguas (consultado a 
4/08/2020) 
29 O ensino baseado em projetos, problemas, casos ou desafios, segundo pude averiguar, é mais aplicado 
a outras áreas cientificas, como as engenharias ou ciências. 

https://www.dge.mec.pt/quadro-europeu-comum-de-referencia-para-linguas
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5.1.1. A Aprendizagem Integrada de Línguas e Conteúdos (AILC) 

A Aprendizagem Integrada de Línguas e Conteúdos30 (do inglês CLIL – Content and 

Language Integrated Learning) está mencionada em vários documentos e relatórios 

emitidos pelas instituições europeias como uma das metodologias que mais promove o 

ensino de línguas integrado no conceito de uma União Europeia mais plurilingue e 

multicultural. Nas Recomendação do Conselho (2019:15-2231) relativas a uma 

abordagem global do ensino e aprendizagem das línguas, pode ler-se que:  

A Aprendizagem Integrada de Conteúdos e de Língua, ou seja, o ensino de 

disciplinas através de uma língua estrangeira, e as ferramentas digitais e em linha para 

a aprendizagem de línguas revelaram-se eficientes para diferentes categorias de 

aprendentes. (Conselho da União Europeia, 2019: 189:17) 

Para Jasone Cenoz, Fred Genesee, e Durk Gorter (2013), a definição de AICL, 

abordagem educativa que aplica uma segunda língua ao ensino de língua e conteúdo, é 

complexa sobretudo no que diz respeito ao ratio de foco na língua versus conteúdo: 

There are a variety of definitions of CLIL, but Coyle et al. (2010: 1) provide a 

succinct definition that refers to its specific features. ‘Content and Language Integrated 

Learning (CLIL) is a dual-focused educational approach in which an additional language 

is used for the learning and teaching of both content and language’. (…) According to 

Ting (2010: 3), ‘CLIL advocates a 50:50/Content: Language CLIL-equilibrium’. However, 

research conducted in actual CLIL classrooms shows that it is difficult to achieve a strict 

balance of language and content (Dalton-Puffer 2007; Mehisto 2008; Pérez-Vidal and 

Juan-Garau 2010). According to Marsh (2002), there should always be a dual focus on 

language and content for instruction to qualify as CLIL, even if the proportion is 90 per 

cent versus 10 per cent. (Cenoz, Genesee, Gorter 2013:244) 

De acordo com o relatório Eurydice sobre o Ensino de Línguas nas escolas da 

Europa (2017), a AILC permite motivar os jovens a aprender línguas estrangeiras 

                                                      

30 Sobre a tradução de CLIL para Português: “There is as yet little consensus on the Portuguese term for 
CLIL. In the small amount of literature in the Portuguese context, four acronyms have emerged: EILE – 
Ensino Integrado de Língua Estrangeira; APILC – Aprendizagem de Conteúdos atravez de uma Língua 
Estrangeira; AILC – Aprendizagem Integrada de Línguas e Conteúdos; and AICL – Aprendizagem Integrada 
de Conteúdos e de Língua.” (Ellison, 2014: 37) 
31 Recomendação do Conselho de 22 de maio de 2019 relativa a uma abordagem global do ensino e 
aprendizagem das línguas, JO C 189, 5.6.2019, pp. 15-22 2019 
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(sobretudo os que têm piores resultados), contribui para aumentar os níveis de 

autoconfiança, recria situações comunicacionais reais e contextos educativos genuínos. 

Uma vez que a AILC utiliza outras disciplinas para fomentar o ensino-aprendizagem de 

uma língua estrangeira, não é necessário que a aula de língua seja uma atividade 

extracurricular e exija mais horas de trabalho para o aluno. 

Por outro lado, um dos grandes desafios para a implementação deste método é a 

capacitação dos professores, nomeadamente em línguas estrangeiras (pelo menos nível 

B2 ou C1), em metodologias de ensino específicas e em materiais pedagógicos 

adequados (Conselho da Europa, QECR, 2001, Relatório Eurydice 2017). Provavelmente, 

por estes motivos, a AILC tem um nível de implementação relativamente baixo nas 

escolas europeias, apesar dos esforços e recomendações do Conselho da Europa32. 

Maria Ellison (2014), especialista da FLUP em AILC, apresenta dados recolhidos no 

relatório Eurydice anterior, de 2012, que demonstravam um panorama semelhante: 

The most recent published survey of information on foreign languages in 

Europe is that of ‘Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012’ 

(Eurydice, 2012). In this report, Chapter B – Section II is specifically related to 

CLIL. This section, ‘Foreign language provision in the context of CLIL in primary 

and secondary education’ states that CLIL is part of mainstream provision in 

most countries, exceptions being Denmark, Greece, Iceland and Turkey. This 

information was provided from data collected in 2010-2011. However, though 

provision is extensive, it is not widespread across education systems. In three 

countries it is only operating within pilot projects. Portugal is one of these 

countries. In twenty-five countries the CLIL medium of instruction is through a 

foreign language. English, French, German, Spanish and Italian are the most 

widespread of these foreign languages and correspondingly are the most taught 

foreign languages in Europe. (Ellison, 2014: 37– destaque a negrito meu) 

 

                                                      

32 Em praticamente todos os países existem escolas que dispõem de uma oferta AILC. Não existem dados 
internacionalmente comparáveis a nível da UE para comprovar a relevância deste tipo de programa 
educativo em cada país. No entanto, é bastante evidente que não se encontra muito disseminado 
(Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2012) exceto em meia dúzia de países. Somente na Itália, Chipre, 
Luxemburgo, Áustria, Malta e Listenstaine existe, em alguma etapa do percurso educativo, uma oferta de 
AILC disponível em todas as escolas. (Eurydice Síntese – Números Chave sobre o Ensino das Línguas nas 
Escolas da Europa, 2017). 
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5.1.2. O Ensino Baseado em Tarefas 

Outra das metodologias ativas mais utilizadas nas aulas de LE é o Ensino Baseado 

em Tarefas.  

Por “tarefas”, atividade comum na sala de aula, entende-se “uma qualquer acção 

com uma finalidade considerada necessária pelo indivíduo para atingir um dado 

resultado no contexto da resolução de um problema, do cumprimento de uma 

obrigação ou da realização de um objectivo.” (Conselho da Europa, QECR, 2001:30). 

Alguns exemplos de tarefas incluem situações quotidianas como deslocar um armário, 

escrever um livro, obter certas condições ao negociar um contrato, jogar às cartas, pedir 

uma refeição num restaurante, traduzir um texto escrito em língua estrangeira ou 

preparar a realização de um jornal de turma em grupo.  

Numa abordagem específica à metodologia do Ensino Baseado em Tarefas, 

Catarina Castro (2018) define tarefas como “atividades pedagógicas que requerem um 

uso programático da língua-alvo com o objetivo global de promover o seu 

desenvolvimento” (citando Bygate & Samuda 2009, p. 93).  

De acordo com Elis (2002), planificar uma aula com base nesta metodologia 

implica considerar uma implementação trifásica, de acordo com a tabela seguinte: 

 

Phase Examples of options 

A. Pre-task  

*Framing the activity e. g. establishing the outcome of 

the task 

* Planning time 

* Doing a similar task 

B. During task * Time pressure 

C. Post-task 

* Number of participants 

* Learner report 

* Consciousness-raising 

* Repeat task 

A framework for designing task-based lessons (Elis 2002: 80) 

 

Esta forma de organizar um processo de aprendizagem baseado em tarefas prevê 

a preparação dos alunos para a tarefa principal através da realização de uma tarefa 

semelhante, do uso de modelos de tarefas ou da organização de atividades não-tarefas 
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paralelas ao exercício principal. Outra questão importante é o planeamento estratégico 

da aula pelo professor, definindo o tempo de execução da pré-tarefa e verificando se o 

foco da atividade estará na língua ou no conteúdo em ambos ou será sem foco. Sustenta 

o autor que providenciar um maior nível de detalhe contribuirá para um nível de 

complexidade maior na execução da tarefa: 

 

Foster and Skehan (1996) found that when students were given 

detailed guidance they tended to prioritise content with 

resulting gains in complexity when they performed the task. 

(Ellis 2002: 84) 

Ellis defende que a pré-tarefa é uma ferramenta que apoia e facilita o processo de 

aquisição (2002: 81). De acordo com Jorge Pinto (2011: 29), que cita Richards & Rodgers 

(2001: 228), estes processos são ativados, uma vez que “tasks are believed to foster 

processes of negotiation, modification, rephrasing, and experimentation that are at the 

heart of second language learning”. Jorge Pinto acrescenta ainda que, no momento de 

execução da tarefa, os alunos se envolvem numa atividade comunicativa que reflete 

muito de perto a linguagem utilizada fora da sala de aula. Assim, a tarefa envolve “uma 

atividade na qual o aluno se implica a fim de conseguir cumprir um objetivo não-

linguístico mas para o qual precisa de um meio linguístico.” 

De acordo com ambos os autores, é importante a exposição a “discurso 

espontâneo” que permita aos alunos simular situações e contextos do mundo real. 

Outros investigadores mencionaram esta mesma questão aplicada à utilização de 

linguagem informal e vaga ao ensino de PLE (Duarte, I. e Carvalho, A., 2016, Duarte, I. e 

Carvalho, A., 2017). 

Para além da exposição aos contextos da vida real, há outros objetivos 

interessantes da prática do Ensino Baseado em Tarefas (Pinto, J. 2011: 30), tais como: a 

escolha e adaptação dos conteúdos às necessidades educativas dos alunos, o uso da 

língua-alvo em todas as interações comunicativas, foco não exclusivo na língua mas 

também no próprio processo de aprendizagem (aprender a aprender), a aquisição de 

maior nível de autonomia pelo aluno e centralidade no contexto da sala de aula assim 

como desenvolvimento de um sentido de paralelismo entre a língua materna e a língua-

alvo (usada na aula). 
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De acordo com Ellis (2002), para executar a tarefa, propriamente dita, é necessário 

definir três circunstâncias: o tempo, o acesso (ou não) a um texto ou imagem de apoio 

à tarefa e a existência de um elemento surpresa.  

De acordo com o autor, o tempo pode ser aberto ou limitado, mas serve diferentes 

propósitos: 

It seems, then, that if teachers want to emphasize accuracy in a 

task performance, they need to ensure that the students can complete 

the task in their own time. However, if they want to encourage fluency 

they need to set a time limit. (Ellis 2002: 86) 

 

Resumindo, se a intenção do professor de PLE for dar ênfase à correção na tarefa 

deve permitir aos alunos gerirem o seu tempo de forma autónoma. Caso seja melhorar 

fluência devem impor um limite de tempo.  

A questão de permitir o acesso a um texto ou imagem de apoio (como, por 

exemplo, descrever e desenhar, encontrar diferenças entre duas imagens, etc.) 

contribui para uma maior ou menor complexidade do exercício. De acordo com Ellis 

(citando Prabhu 1987) há valor em adicionar estes inputs à tarefa enquanto 

“borrowing”, mas não para “reproduction” desses materiais de suporte no ato 

comunicativo. Os “empréstimos” apoiam tanto a aquisição como a implementação da 

tarefa. Nas suas palavras: 

The term ‘borrowing’ in this context comes from Prabhu 

1987. He defines it as ‘taking over an available verbal 

formulation in order to express some self-initiated meaning 

content, instead of generating the formulation from one’s own 

competence’ p. 60. Prabhu distinguishes borrowing from 

‘reproduction’ where the decision to ‘take over’ a sample of a 

language is not made by the learner but by some external 

authority i. e. the teacher of the text book. (Ellis 2002: 86) 

O elemento surpresa é introduzido pelo professor à medida que a tarefa vai sendo 

desenvolvida, é particularmente adequado na construção de um guião ou de uma 

história através da descrição de novos comportamentos das personagens que remetem 

para um novo perfil. Não foi comprovado pelo autor como uma forma de melhorar a 
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fluência, correção ou complexidade, mas uma abordagem que permite aumentar o 

tempo de execução e estimular a motivação dos alunos em relação à tarefa. 

Ellis defende ainda a diferença entre “process options” e “performance options” 

referindo-se à forma como há na execução da tarefa decisões processuais tomadas no 

momento (process options) e decisões pedagógicas (performance options) que são 

tomadas previamente à execução. Estas duas posturas são influenciadas pelas suas 

crenças, pelos seus conhecimentos e pelas suas experiências de ensino-aprendizagem 

prévias. 

De forma a criar ambientes em sala de aula para concretização de tarefas que são 

genuínas e não produzidas para efeitos puramente pedagógicos, é necessário 

descentralizar o ensino do professor: 

 

Task-based teaching, however, seeks the converse texts 

that are learner centred, discursive practices that encourage the 

learner to actively engage in shaping and controlling the 

discourse, and social practices that are centred on allowing and 

resolving social trouble. This poses a problem, which teachers 

need to address. (Ellis 2002: 88) 

 

Esta questão é muito importante para os objetivos deste relatório, já que o 

planeamento de atividades em sala de aula que envolvam conteúdos direcionados ao 

desenvolvimento sustentável deve orientar-se por estes princípios (assinalados a 

negrito na frase do artigo de Rod Ellis) de mudança e resolução de problemas. 

Ellis distingue o ensino tradicional, com foco na forma, do Ensino Baseado em 

Tarefas e dá alguns exemplos que são interessantes: 
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Figura 4 - Ensino com foco tradicional na forma versus Ensino Baseado em Tarefas (Ellis 2001: 
88) 

 

Nestes exemplos, encontramos alguns dos novos descritores retirados do 

Companion tais como a tomada de vez (turntaking), que, num contexto tradicional, é 

uma atividade mediada pelo professor e, no contexto de Ensino Baseado em Tarefas, é 

realizado de forma orgânica com a auto e hetero-mediação entre o grupo. 

De forma a responder ao desafio de implementar uma interação mais próxima da 

realidade (em que o professor seja o único motor do ato comunicativo) em sala de aula, 

vários autores (Pinto 2011, Castro 2018, Ellis 2002) propõem o Ensino Baseado em 

Tarefas com foco na forma: 

He claims that the discourse is pedagogically effective 

because the teacher has successfully combined the role of 

‘instructor’ and ‘interlocutor’. Arguably, this is what a task-

based pedagogy needs to strive for. How might it be achieved? 
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One way is by incorporating a focus on form into the 

performance of the task. (Ellis 2002: 91) 

Começa aqui a propor-se uma das vantagens desta metodologia quando os 

professores combinam o seu papel de “instrutores” e interlocutores”, intervindo menos 

e orientando mais os aprendentes (Pinto 2011: 36) sem assumirem um papel de 

centralidade na aula (tal como vimos anteriormente no exemplo da experiência de 

estágio na China). 

Catarina Castro (2018) e Jorge Pinto (2011) aplicaram esta metodologia de Ensino 

Baseado em Tarefas com foco na forma ao ensino da gramática.  

Para Catarina Castro (2018) atividades com foco na forma são “elaboradas com a 

finalidade de chamar a atenção dos estudantes para características linguísticas 

específicas - gramaticais, fonológicas, lexicais ou discursivas (Ellis & Shintani 2014, p. 

154) - de modo a promover a sua aquisição, distinguindo-se das tarefas sem foco pelo 

facto de estas serem elaboradas com a finalidade de estimular a compreensão e a 

produção geral na língua-alvo.” (Castro 2018: 117) 

A investigadora distingue ainda outras características específicas das tarefas com 

foco na forma: 

Não obstante, as tarefas com foco também têm de 

corresponder a todos os critérios que definem uma tarefa, 

nomeadamente: foco predominante na mensagem; liberdade 

concedida aos estudantes para usarem os recursos (linguísticos 

e não linguísticos) que consideram mais adequados; e solici-

tação de um resultado claro e definido. As tarefas com foco 

podem, ainda, ser produtivas ou recetivas, ainda que seja mais 

fácil elaborar tarefas que promovem um foco na forma durante 

a receção do que durante a produção. (Castro 2018: 117) 

Jorge Pinto (2011:32) demarca as tarefas com foco dos exercícios gramaticais 

contextualizados, estando a diferença na forma como as atividades são organizadas. No 

caso das tarefas com foco, o aspeto linguístico a ser trabalhado não é do conhecimento 

explícito do aprendente. No caso do exercício de gramática contextualizado, os alunos 

são informados sobre a estrutura linguística alvo da atividade e “ao executarem a tarefa, 



Mestrado em Português Língua Estrangeira/FLUP  Ana Castro Paiva 

88 

 

esforçar-se-ão por utilizá-la com correção. Neste caso, a atenção na forma é 

intencional.”: 

 

As tarefas focalizadas são importantes para os professores, uma 

vez que elas proporcionam um meio de ensino das estruturas 

linguísticas específicas de forma comunicativa, em situações 

reais de funcionamento (Pinto 2010) (Pinto 2011: 32). 

 

De acordo com Catarina Castro (2018: 119), as tarefas com foco podem ser: 

“structured-based production tasks” ou tarefas de produção com foco, tarefas baseadas 

na compreensão e “consciouness-raising tasks” ou tarefas de promoção da consciência 

linguística. 

A mesma autora sustenta também que, para a elaboração das tarefas de produção 

com foco, com vista ao uso de uma estrutura linguística específica pelos alunos, pode 

ser feita de modo útil, natural ou essencial, sendo que este tipo de tarefa serve para a 

“automatização de conhecimento já existente”, que implica que os aprendentes já 

tenham conhecimentos sobre conteúdos envolvidos nestas atividades, não estando os 

alunos aptos para executar a tarefa se não tiverem sido expostos a estas estruturas. 

Já no caso das tarefas baseadas na compreensão, segundo Castro (2018:122), “a 

aquisição ocorre em resultado do processamento do input, e que o intake resulta do 

registo cognitivo de aspetos linguísticos específicos enquanto os estudantes procuram 

entender a mensagem (Ellis 2003, p. 149).”  

A investigadora dá o exemplo do destaque gráfico de determinadas estruturas, 

que ajuda esse registo cognitivo e propicia o uso futuro e a exposição frequente dos 

aprendentes a maior volume de conteúdos que incluam a estrutura-alvo e permite-lhes 

“adquirir novas formas” não podendo evitar a permanência de “erros na interlíngua dos 

estudantes”. ((Ellis 2003, p. 159).Castro 2018: 123) 

Por último, as tarefas de promoção de consciência linguística preveem que os 

alunos “descubram autonomamente o modo como uma determinada forma é usada na 

comunicação, ao mesmo tempo que oferece aos estudantes a oportunidade para 

comunicarem, sendo um tipo de tarefa que parece ser, de facto, efetivo no 
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desenvolvimento do conhecimento explícito e na promoção subsequente do registo 

cognitivo.” (Castro 2018: 127) 

De acordo com Jorge Pinto (2011: 32), quando o professor planifica a aula para 

aplicar esta metodologia “o primeiro passo é isolar um determinado item linguístico 

para focalizar. Os alunos recebem exemplos ilustrativos da utilização desse item e 

também lhes pode ser dada a regra que rege o seu uso. Pretende-se, pois, que eles 

compreendam a regra, ou, no caso de esta não lhes ter sido fornecida, que descrevam 

a estrutura gramatical em questão.”. 

Catarina Castro (2018:127) reconhece algumas desvantagens neste método, tais 

como o facto de não ser adequado para alunos com menor capacidade de arriscar ou 

“colocar hipóteses conscientes sobre a língua”, níveis mais baixos ou estudantes mais 

jovens (uso da língua para ação e não reflexão) ou com menos conhecimentos de L2.  

Na aplicação deste método nas aulas de PLE em Cabo Verde, Jorge Pinto (2011: 

38) considera que estimula a motivação dos alunos, o diálogo na sala de aula e o 

ambiente colaborativo e simula certas convenções sociais genuínas semelhantes aos 

atos de comunicação da vida real que eliminam a ideia meramente expositiva de 

conteúdos e estruturas linguísticas descontextualizadas em sala de aula. Por outro lado, 

os professores verificam que os seus alunos participam mais ativamente e que se 

sentem “mais implicados na construção dessa aprendizagem” e os alunos 

compreendem as regras gramaticais no seu contexto. 

 

5.1.3. A Aprendizagem Baseada em Projetos 

O Ensino com base em Projetos tem sido amplamente aplicado em particular às 

áreas científicas como a Engenharia, através de outras abordagens como a 

Aprendizagem com base em Problemas (Aida Guerra 2014).  

Trata-se de uma metodologia com ênfase na lógica do “aprender a fazer”, mas 

também no “aprender a transformar-se e a transformar o mundo”. De acordo com 

Sandra Fernandes e Maria Assunção Flores (2011), a Project-Led Education (PBL), tal 

como é comum nas metodologias ativas de ensino, coloca o aluno no centro do processo 

de ensino-aprendizagem promovendo “o trabalho em equipa, o desenvolvimento do 
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espírito de iniciativa e da criatividade, o desenvolvimento de competências de 

comunicação e do pensamento crítico”. 

Segundo as autoras, esta metodologia proporciona também a “articulação entre 

os conteúdos numa perspetiva interdisciplinar”, característica particularmente 

importante para a integração do ensino de língua com os conteúdos da Educação para 

o Desenvolvimento Sustentável (Aida Guerra 2014). O PLE na sua vertente mais prática 

implica a aprendizagem colaborativa em que os trabalhos de grupo são fundamentais e 

o resultado é um produto final concreto. À semelhança do que vimos anteriormente 

com o AILC (ou CLIL), o PLE permite a combinação de conteúdos de diferentes áreas, 

como. por exemplo. o ensino de línguas estrangeiras com outras disciplinas: 

 

De uma forma geral, o PLE promove o trabalho em equipa, a 

resolução de problemas e a articulação teoria/prática, através da 

realização de um projecto que culmina com a apresentação de uma 

solução/produto a partir de uma situação real, articulada com o futuro 

contexto profissional (Powell & Weenk, 2003). O PLE apresenta 

vantagens também ao nível da aquisição e desenvolvimento de 

competências transversais, uma vez que permite a integração de 

conteúdos de diferentes unidades curriculares (UCs), evitando-se, 

assim, a compartimentação do saber decorrente da divisão por UC 

(Heitmann, 1996; Helle et al., 2006). (Fernandes & Flores 2011: 307) 

 

O site The Glossary of Education Reform33 refere também o conjunto de habilidades 

que os alunos terão de aplicar durante a execução das atividades dos projetos em que forem 

envolvidos, cuja duração, ainda de acordo com a mesma fonte, pode ir de uma semana a vários 

meses, todo um semestre ou um ano: 

When engaged in project-based learning, students will typically 

be assigned a project or series of projects that require them to use 

diverse skills—such as researching, writing, interviewing, collaborating, 

or public speaking—to produce various work products, such as research 

papers, scientific studies, public-policy proposals, multimedia 

                                                      

33 https://www.edglossary.org/project-based-learning/ - consultado em 14-06-2020 

https://www.edglossary.org/project-based-learning/
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presentations, video documentaries, art installations, or musical and 

theatrical performances, for example. Unlike many tests, homework 

assignments, and other more traditional forms of academic coursework, 

the execution and completion of a project may take several weeks or 

months, or it may even unfold over the course of a semester or year. 

 

No decurso da aplicação desta metodologia em turmas (na área de Engenharia) 

do Ensino Superior em Portugal, as autoras Sandra Fernandes e Maria Assunção Flores 

(2011) destacaram os aspetos positivos mencionados pelos alunos e professores: a 

motivação relacionada com a aprendizagem com vertente prática, o desenvolvimento 

de competências de comunicação e resolução de conflitos e a relação mais próxima 

entre aluno e professor com um feedback mais ativo. Por outro lado, a sobrecarga de 

trabalho, o cumprimento de prazos e a gestão de tarefas, as dificuldades decorrentes da 

negociação de grupo e a gestão desses conflitos tanto para alunos como para docentes 

foi vista como negativa. 

No contexto específico da aplicação do Ensino baseado em Projetos ao ensino de 

línguas estrangeiras, Erin Mikulec e Paul Chamness Miller (2011) analisaram a forma 

como este tipo de metodologia poderia ser utilizado para alcançar os standards 

nacionais (EUA) relativos ao ensino de língua estrangeira (neste caso francês). Para além 

das características já mencionadas sobre o processo de ensino-aprendizagem através de 

projetos, estes autores mencionam uma componente adicional que se trata de uma 

reflexão sobre o processo e o produto final durante a implementação da metodologia 

de projeto e da necessidade de ensinar a competência cultural como parte integrante 

das restantes competências essências à aprendizagem de línguas: ouvir, falar, ler e 

escrever. Os autores referem-se ao conceito de “meaningful instruction” para se referir 

à abordagem comunicativa: 

When one learns about the language (e.g., through methods such 

as grammar translation or audiolingual instruction), one learns for 

reasons such as passing an exam. However, when one learns through 

the communicative approach, one learns to use the language 

(Lightbown and Spada 1999). Richards and Rodgers (1986) also maintain 

that in order for learning to occur, it is important for language learners 
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to engage in meaningful tasks where they use language for real 

purposes. (Mukulec e Miller 2011: 82) 

 

Alguns exemplos específicos dados pelos investigadores deixavam de lado 

exercícios descontextualizados em detrimento de atividades baseadas em contextos 

reais: 

(…) students might work in pairs where one student gives clues in 

the target language describing an object, and the other partner must 

guess what the object is. Another example is to ask students to bring in 

a picture from a family vacation. Each student describes, either in 

written or oral form, what was going on when the picture was taken. In 

both of these situations the learner must use language for a real, 

meaningful purpose. (Mukulec e Miller 2011: 82) 

 

Neste mesmo estudo, Mukulec e Miller (2011: 85) apontam alguns dos desafios 

na implementação do Ensino Baseado em Projetos tais como: a necessidade de 

planeamento prévio e detalhado da aula, no qual o docente deve determinar todos as 

metas e objetivos e de que forma o projeto permitirá atingi-los; a criação de propostas 

baseadas em temas interessantes para os alunos e que os motivem a empenhar-se; 

durante o desenrolar do projeto, o docente deve continuamente guiar e orientar os 

grupos e assegurar-se de que todos os alunos estão a comunicar na língua-alvo e a 

trabalhar nas atividades do projeto e ajuda-los no processo de aprendizagem.  

Outro desafio está relacionado com a questão de integrar o estudo da língua e 

cultura para estimular a compreensão de outras culturas (não apenas a da língua-alvo) 

seria necessário aplicar vários projetos de enfoque em várias outras culturas. É também 

difícil assegurar o uso da língua alvo fora da sala de aula, embora a internet e outras 

tecnologias permitam neste momento o acesso a outros contextos de contacto com a 

língua sem se limitarem à aula de língua. Neste caso, outra preocupação, segundo os 

autores, deverá ser que todos os alunos tenham igualdade de oportunidades no acesso 

a recursos de que necessitam para completar as atividades/tarefas que escolhem. Para 

isso, é fundamental que exista espaço e material durante a aula para fazer as atividades. 

Os aprendentes deverão também ser capazes de usar o tempo de que dispõem de forma 
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eficiente, devendo as instruções dos docentes ser o mais explícitas e detalhadas possível 

e a estrutura dos projetos clara.  

Em situações de maior longevidade e complexidade de alguns projetos e das 

tarefas a ele associadas, é recomendado pelos investigadores incluir um sistema de 

reporte ao professor de forma a garantir o acompanhamento de todos os elementos do 

grupo. 

Por último, o nível linguístico dos alunos pode também colocar alguns desafios a 

aplicação desta metodologia, para ultrapassar estas questões os autores sugerem 

alguns exemplos adequados aos níveis: 

 

For example, in the beginning levels, tasks might include 

descriptions of self and family or simple poems. At the intermediate 

level, tasks might include narrations, dialogues or written responses to 

current events in the target culture. Finally, at the more advanced 

levels of language study, tasks might include creative writing and mini-

dramas. (Mukulec e Miller 2011: 86) 

 

Desta sequência de desafios, podemos também alavancar as maiores vantagens: 

“Great teachers are great learners” uma das conclusões resultantes do relatório da 

OCDE sobre o Futuro da Educação (2017: 71), os melhores professores estão 

constantemente a aprender e as melhores aulas são aquelas em que os alunos têm um 

papel mais ativo que o professor. Estas conclusões integram o capítulo sobre “active 

learning” que implica um comportamento ativo, com propósito, baseado na curiosidade 

e no pensamento ativamente crítico direcionado para o questionamento e procura 

constante de sentido nas atividades que se desenvolve, sendo este o principal objetivo 

do presente estudo.  
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6. A Educação para a sustentabilidade - a experiência A Maior 

Lição do Mundo: os ODS em contextos multidisciplinares e de 

LE 

Depois de apresentar o perfil de competências-chave identificadas a nível nacional 

e europeu como fundamentais para enfrentar os novos desafios sociais do século XXI e 

as metodologias identificadas pelos especialistas como as mais indicadas para aprender, 

praticar e aplicar essas mesmas competências nas aulas de línguas, chegamos ao busílis 

da nossa questão: como combinar a educação para o desenvolvimento sustentável com 

outras disciplinas e mais especificamente com o ensino do PLE?   

De acordo com Aida Guerra (2014), investigadora na área de Educação para a 

Sustentabilidade e Vice-Diretora do Aalborg Centre for PBL in Engineering Science and 

Sustainability com a chancela da UNESCO, o conceito de desenvolvimento sustentável 

está diretamente relacionado com princípios de sustentabilidade que têm como 

objetivo construir uma sociedade mais justa, democrática e responsável com respeito e 

cuidado pela comunidade e a vida em geral. (The Earth Charter Initiative, 2012. Guerra, 

2014: 25). A investigadora citou um documento das Nações Unidas para definir 

desenvolvimento sustentável: 

In point 27 of the Brundtland Report, sustainable development is 

stated as:  

[…] the ability to make development sustainable to ensure that it 

meets the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs. (United Nations, 1987 – 

destacado a negrito da autora) 

 

O conceito de “sustentabilidade” está associado a princípios, enquanto o 

desenvolvimento sustentável liga a políticas a serem adotadas nas áreas sociais, 

económicas, políticas e tecnológicas para alcançar os princípios da sustentabilidade. 

(Guerra, 2014: 27) 

Assim, desenvolvimento sustentável tem uma escala local concretizada por ações 

locais, enquanto sustentabilidade é uma visão global do mundo (Ekins, 1993; Elliot, 
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2006; Banerjee, 2003; Roosa, 2010). (Guerra, 2014: 27). Ainda assim, Aida Guerra 

considera que o desenvolvimento sustentável tem de partir de iniciativas de base de 

cada empregado, empregador, investigador ou cidadão: 

 

Sustainable development should not be faced as part of policies 

or public debate without reaching the bottom level of every employee, 

profession, research area or citizen. There is a need to develop 

frameworks, tools and approaches to bring sustainable development 

“to action” and part of everyday life. (Guerra, 2014: 28) 

 

Por último, a investigadora frisou a importância da Educação para o 

Desenvolvimento em específico e a forma de a implementar, de acordo com a própria, 

um processo contínuo de aprendizagem ao longo da vida e extensível a todos os níveis 

de ensino e tipologias educativas: 

In 2002, UNESCO was designated to lead the United Nations Decade of Education 

for Sustainable Development (DESD) 2005-2014, and has as its basic vision to 

provide to all the opportunity to learn values, behaviours and lifestyle required 

for a sustainable development and for positive societal transformation (Elliott, 

2006; Roosa, 2010; UNESCO, 2005).  

An education towards sustainability extends itself to all levels of education, from 

elementary to adult and continuing education, from formal to non-formal 

education (United Nations; Huckle & Sterling, 1996; UNESCO, 2005). And it also 

underlies the principles of sustainability such as responsibility, equity, social 

justice, democracy, diversity, community, etc. Furthermore; it aims to educate 

critical, creative citizens with ecological awareness capable of acting responsibly 

by taking part in decision processes (Huckle & Sterling, 1996; Sterling, 2001; 

UNESCO, 2005). (Guerra, 2014: 30) 

 

De acordo com o relatório da OCDE sobre o Futuro da Educação (2017), algumas 

das recomendações para transformar a escola e o ensino são, por um lado, entender as 

necessidades dos estudantes para os manter envolvidos, uma vez que, sendo o 

professor um líder, deve conhecer cada um dos seus alunos individualmente (OCDE 
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2017:56) ,e, por outro lado, aplicar o conceito de “relevância radical” (OCDE 2017:57), 

encontrando conteúdos adaptados que apoiem os seus alunos a identificar, discutir e 

reconhecer possíveis soluções para problemas sociais e pelos quais o mundo esteja a 

passar (ex. aplicação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na aula), tendo 

estes últimos um papel mais central no ato de aprender. 

 

Os ODS: 17 objetivos globais para um mundo melhor até 2030 

Em setembro de 2015 as Nações Unidas organizaram uma Cimeira Mundial com 

os líderes dos 193 países da organização internacional. O resultado foi um documento 

político fundamental constituído por 17 objetivos, desdobrados em 169 metas como 

proposta para alcançar o desenvolvimento sustentável (social, económico, ambiental) a 

nível global e promover a paz, a justiça e instituições eficazes: “Transformar o nosso 

mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável”. 

No sentido de aliar o ensino de língua ao desenvolvimento de outras competências 

essenciais para o século XXI, à consciência crítica e participativa, é proposto o uso destes 

17 objetivos na produção de materiais para atividades na aula de PLE. São os seguintes: 

1) Erradicar a pobreza; 2) Erradicar a fome; 3) Saúde de qualidade; 4) Educação de 

qualidade; 5) Igualdade de género; 6) Água potável e saneamento; 7) Energias 

renováveis e acessíveis; 8) Trabalho digno e crescimento económico; 9) Indústria, 

Inovação e Infraestruturas; 10) Reduzir as desigualdades; 11) Cidades e comunidades 

sustentáveis; 12) Produção e consumo sustentáveis; 13) Ação climática; 14) Proteger a 

vida marinha; 15) Proteger a vida terrestre; 16) Paz, justiça e instituições eficazes; 17) 

Parcerias para implementação dos objetivos. 

Outras metas com aplicação universal: Os Youth Goals34 - 11 Objetivos da 

Juventude Europeia 2019/2027 

Tendo em conta a experiência de ensino de PLE na Escola Secundária F. Calasso 

considerei que outras propostas de objetivos estariam também alinhadas com este 

público-alvo. 

                                                      

34 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/youthgoals_en  

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/youthgoals_en
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Os Objetivos para a Juventude Europeia foram o resultado do diálogo entre vários 

agentes sociais ligados aos jovens (incluindo os próprios) como contribuição para a 

Estratégia da EU para a Juventude 2019-2027. São 11 objetivos e 76 metas que 

pretendem advogar e consciencializar os decisores políticos e a sociedade para os 

desafios e oportunidades que os jovens enfrentam de forma a realizar o seu pleno 

potencial: 1) Conectar a União Europeia com a Juventude; 2) Igualdade para todos os 

géneros; 3) Sociedades Inclusivas; 4) Informação e diálogo construtivo; 5) Saúde mental 

e bem-estar; 6) Impulsionar a juventude rural; 7) Trabalho de qualidade para todos; 8) 

Educação de qualidade; 9) Espaço e participação para todos; 10) Europa verde e 

sustentável; 11) Organizações de juventude e programas europeus 

 

Nesta secção, iremos apresentar duas experiências de aplicação dos ODS a 

contextos multidisciplinares. 

A primeira, esteve na origem do presente trabalho, é uma iniciativa internacional 

chamada «A Maior Lição do Mundo»35. Trata-se de uma campanha do Projeto 

Everyone36 em parceria com duas agências das Nações Unidas, a UNESCO e a UNICEF, 

que tem como objetivo contribuir para a divulgação dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) nas escolas entre o público mais jovem, promovendo atividades de 

exercício de uma cidadania global ativa e sensibilizando as crianças e jovens para a 

importância do seu contributo individual e coletivo para o desenvolvimento sustentável 

global através da construção de um mundo melhor.  

No caso de Portugal, «A Maior Lição do Mundo» é implementada pelo Comité 

Português para a UNICEF e pela Direção-Geral da Educação – Ministério da Educação 

nas escolas desde o ensino pré-primário até ao secundário. A missão destas instituições 

passou por promover a iniciativa no contexto português e adaptar os recursos e 

conteúdos desenvolvidos pela iniciativa global para português europeu37. Existe 

também uma versão em português brasileiro do site38. 

                                                      

35 The World’s Largest Lesson: https://worldslargestlesson.globalgoals.org/ 
36 http://www.project-everyone.org/ 
37 http://maiorlicao.unicef.pt 
38 https://worldslargestlesson.globalgoals.org/pt/ 

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/
http://www.project-everyone.org/
http://maiorlicao.unicef.pt/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/pt/
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No âmbito desta campanha, foram desenvolvidas planificações de aula 

(multidisciplinares). As atividades são aplicadas em aulas abertas envolvendo alunos e 

professores na reflexão de temáticas ligadas aos ODS. Geralmente, nas escolas 

participantes, o ano letivo é lançado com um debate/reflexão sobre os ODS e ao longo 

do ano são organizados projetos em torno destas metas globais.  

Na página oficial da iniciativa em Portugal, é possível encontrar os projetos 

temáticos organizados pelas escolas e agrupamentos selecionados por aplicar “boas 

práticas” no uso dos materiais e propostas de A Maior Lição do Mundo nas escolas 

portuguesas (Ensino primário, básico e secundário) no âmbito das convocatórias 

lançadas pelo Ministério da Educação e Comité Português da UNICEF nos últimos 4 anos 

letivos. São atividades interdisciplinares mas apresento alguns exemplos, retirados dos 

relatórios,  com pleno potencial para serem aplicados à aula de Língua Estrangeira: na 

escola básica, secundária e centro educativo de Montemor-o-Velho fizeram leituras de 

poemas dos alunos partindo do conto infantil de José Saramago “A Maior Flor do 

Mundo” para chamar a atenção da comunidade escolar para problemas ambientais, 

incentivando a reciclagem e reutilização de materiais usados, falar de poluição, do efeito 

de estufa, da indústria do papel e da deflorestação do planeta e contribuir para a 

construção de consciência ambiental, através da expressão artística. Os alunos do 11º 

ano do Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo, no Porto, partindo da obra 

“Conto de Natal” de Sophia de Mello Breyner Andersen e de uma visita à exposição da 

pintora Graça Morais, no Museu Soares dos Reis (Porto), com o tema Metamorfoses da 

Humanidade, redigiram e ilustraram, em conjunto, um conto chamado A Maior Lição do 

Mundo – Layla, sobre os desafios dos refugiados e a relação desta realidade com os 

vários temas de direitos humanos. 

No apêndice nº 12 estão também disponíveis, para consulta, alguns materiais que 

selecionei, preparados pela equipa de A Maior Lição do Mundo. 

A segunda experiência consiste numa parceria estratégica, ao abrigo do Programa 

Erasmus +, com o título 21st Century skills in the context of the UN's social development 

goals for pupils, que está em implementação desde setembro de 2019 até agosto de 
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2021, na qual a Universidade do Porto participa através da Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação. 

O objetivo deste projeto é trabalhar as competências para o século XXI de alunos 

entre os 10 e os 15 anos utilizando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Assim, 

as equipas dos diferentes parceiros (europeus) deverão desenvolver materiais e 

módulos online sobre temas que afetam a sociedade (ambiente, educação, igualdade de 

género, etc.) para desenvolver o pensamento crítico, a capacidade de resolução de 

problemas, estimular a criatividade e desenvolver competências digitais dos alunos das 

escolas dos países parceiros. Os professores e formadores de jovens também são o 

público-alvo desta iniciativa já que ajudarão a testar e implementar os materiais 

desenvolvidos pelo projeto nas suas aulas. 

Cada uma das 6 instituições parceiras (Portugal e Dinamarca, que coordenam, 

Itália, Chipre, Eslovénia e Macedónia) deverá escolher e tratar um dos 6 ODS: Igualdade 

de Género (ODS5), Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS11), Consumo e Produção 

responsável (ODS12), Ação Climática (ODS13), Educação de Qualidade (ODS4) e Vida 

Aquática (ODS14). Desta experiência deverão resultar 6 ferramentas que terão em 

consideração as necessidades específicas e locais do contexto de cada país da instituição 

parceira, não estando por enquanto disponíveis para apresentação. 

  

6.1. A Educação global no Ensino de LE: Produção de Materiais 

Didáticos 

Na produção de materiais e construção de atividades para as aulas de línguas 

estrangeiras, os professores, para o ensino de língua, têm a possibilidade de utilizar 

vários conteúdos e temas que podem apoiar o desenvolvimento de outras competências 

como tem sido defendido ao longo deste trabalho: 

As Wilga Rivers (1976, p. 96), an authority on second language education since 

the 1960s, has written, “As language teachers we are the most fortunate of teachers – 

all subjects are ours. Whatever (the students) want to communicate about, whatever 

they want to read about, is our subject matter”. Indeed the communicative approach, 

the dominant one in second language instructions, emphasizes that languages are best 
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learned by using them to communicate meaning, rather than by focusing on explicit 

leaning of grammar and vocabulary. One way of achieving a focus on meaning is via 

content or theme based instruction (Crandall, 1987). (Jacobs, George & Kip, Cates 1999: 

5) 

Há uma série de questões a ter em conta de forma a produzir atividades e 

materiais para utilizar na sala de aula, de acordo com Manuel Azenha (2000) trabalhar 

a motivação dos alunos é fundamental e por isso algumas ideias na hora de conceber 

materiais39 para usar na aula de LE: 

 A aprendizagem deve assumir um carácter lúdico (sendo o foco a própria 

aprendizagem não o jogo); 

 Trabalhar com documentos autênticos; 

 Propor atividades mais ou menos “insólitas”; 

 Representar situações do quotidiano; 

 Utilizar materiais propostos pelos próprios alunos; 

 Facilitar o acesso ao sentido através da tradução, permitindo o recurso 

ao dicionário ou facultar a própria tradução no texto/exercício;  

 Informar os alunos de forma clara e consistente sobre os objetivos a 

atingir e procurar alternativas sempre que necessário; 

 Promover o contacto com colegas estrangeiros e/ou levar estrangeiros à 

sala de aula. 

Sobre o desenvolvimento de materiais, o investigador Vilson J. Leffa, Professor da 

Universidade Católica de Pelotas, (2003) considera fundamentais para além da 

motivação: a definição dos objetivos, da abordagem a ser utilizada, do conteúdo das 

atividades e dos recursos e o ordem pela qual são organizadas as atividades (por ex. do 

mais fácil para o mais difícil e complexo ou do mais necessário (de acordo com as 

características dos aprendentes) para o mais secundário). 

 

                                                      

39 O autor menciona também um ponto que não se aplica especificamente à produção de materiais, mas 
sim à dinâmica dentro da sala de aula: Criar um ambiente na sala de aula de apoio e promoção do estado 
emocional dos alunos quando expõem dificuldades (ser encorajado a participar ativamente na aula ou 
colocando dúvidas sem ser alvo de humilhação) 
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De entre as propostas de elaboração de materiais utilizando os ODS saliento duas: 

1. Na área de ensino de Inglês Língua Estrangeira: Integrating global issues in the 

creative English language classroom: With reference to the United Nations Sustainable 

Development Goals (British Council 2017);  

2. Para o ensino de PLE: as propostas didáticas apresentadas no evento organizado 

na Faculdade de Letras da Universidade do Porto com o tema Educação para o 

desenvolvimento sustentável e ensino de Português Língua Não Materna (em fevereiro 

2020) pela Professora Angela Carvalho (docente da FLUP) e pela Professora Paula 

Pessanha Isidoro (Professora de PLE e Literatura Portuguesa da Universidade de 

Salamanca). 

O manual do British Council, de Alan Maley e Nik Peachey tem 22 capítulos em 

que vários autores propõem atividades para desenvolver na aula de língua inglesa (LE) 

tendo por base os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas 

aliada às competências a desenvolver no século XXI que vimos no ponto quatro deste 

relatório. 

A autora da primeira proposta, Carol Read (Maley A. & Peachey N. 2017:  11), inicia 

com os benefícios de “dar a conhecer” os objetivos globais às crianças/aprendentes de 

língua estrangeira: 

• Raising awareness of global issues that touch children’s lives, no 

matter where they live. 
• Empowering children with language to talk about such issues in 

a confident way. 
• Developing critical thinking and problem-solving skills through 

enquiry-based discussion. 
• Developing social skills such as listening, turn-taking, sharing 

ideas and co-operating with others in order to carry out activities. 
• Fostering positive attitudes such as tolerance and respect for 

the views of others. 
• Encouraging the belief that it is the responsibility of everyone 

to meet the Global Goals and that by working together this is more likely 
to be achievable. 

• Providing opportunities for children to think ‘out of the box’ 
and come up with their own creative ideas, designs, products and 
solutions. 

• Integrating values which help to promote reflective thinking, 
responsible choices and principled behaviour.  

(Maley A. & Peachey N. 2017: 11 – destacado a negrito meu) 
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Assim, como podemos ver neste excerto, são trabalhadas para além das 

competências de língua também atitudes, crenças e valores fundamentais para o 

convívio mais harmonioso em sociedade. 

Considerei pertinentes uma série de propostas de atividades descritas neste 

manual, tendo em conta o contexto socioeconómico no sul de Itália, na região do 

Salento, onde realizei o estágio pedagógico como leitora de português, na Universidade 

de Salento e na Escola F. Calasso, descrito no 1º capítulo deste relatório e as prioridades 

nacionais identificadas em Itália em matéria de ODS40: 

Reduzir a pobreza, desigualdade e discriminação, desemprego (particularmente 

entre os jovens e as mulheres), assegurar o desenvolvimento económico sustentável 

para o ambiente, aumentar as oportunidades para formação, educação e progresso 

social, restaurar a competitividade das empresas italianas através da “quarta revolução 

industrial” com base em tecnologias sustentáveis e inovadoras. (Sustainable 

development Goals Knowledge Platform - Voluntary National Review 2017 – tradução 

livre) 

As propostas didáticas com potencial para serem aplicadas neste contexto seriam: 

‒ Sustainable Development Goal 5: Achieve gender equality and 

empower all women and girls Jemma Prior and Tessa Woodward, Cap. 6 (Maley A. 

& Peachey N. 2017: 57 – 64) 

As atividades selecionadas e adaptadas são na área de igualdade de género, 

sobretudo na adoção de um discurso de género neutro e justo. (ver Anexo nº 18) 

‒ Sustainable Development Goal 8: Promote sustained, inclusive and 

sustainable economic growth, full and productive employment and decent work 

for all. Autor: Nik Peachey, Cap. 9. (Maley A. & Peachey N. 2017: 83 – 90) 

As atividades selecionadas e adaptadas são na área do emprego jovem, acesso a 

serviços financeiros e turismo sustentável. (ver Anexo nº 19) 

 

                                                      

40 https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/italy - Consultado em Agosto 2020 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/italy
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A segunda proposta é baseada no evento Educação para o desenvolvimento 

sustentável e ensino de Português Língua Não Materna (Carvalho, A. e Pessanha Isidoro, 

P. C., 2020) onde foram apresentadas atividades didáticas que utilizaram os Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável (ODS) para desenvolver competências linguísticas 

(interação, produção e compreensão oral, compreensão e produção escrita, 

compreensão audiovisual, compreensão de leitura), socioculturais, interculturais e 

ambientais.  

Para além da contextualização histórica dos ODS e da explicação em detalhe de 

cada um dos 17 objetivos e suas dimensões, foi feito o enquadramento da sua aplicação 

à aula de PLE, através de uma das metas (4.7) do ODS 4 (Uma educação de qualidade) 

que prevê que até 2030 “todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades 

necessárias para promover o desenvolvimento sustentável”. 

Nesta exposição (disponível nos materiais de apoio utilizados no evento), a 

Professora Paula Pessanha Isidoro referiu-se ao QECR (Conselho da Europa, 2001) e ao 

QuaREPE (2011) apontando as seções destes documentos relativas às competências 

adquiridas no ensino de língua estrangeira “relacionadas com outras áreas curriculares”, 

à “consciência intercultural” (Conselho da Europa, QECR, 2001: 19 e QuaREPE 2011: 

13,14), os “temas” e o “conhecimento sociocultural” como guia orientadora na 

produção destas atividades didáticas com recurso aos ODS para ensino do PLE. 

Incidindo na promoção da literatura lusófona, a investigadora, compilou uma lista 

de obras e associou cada uma delas a um ODS (1, 2, 3, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 16) que serve 

como uma boa base para o trabalho de bibliotecas e outros equipamentos culturais na 

classificação e sistematização de obras através dos Objetivos Globais. A própria 

Organização das Nações Unidas tem um site dedicado à organização de “Clubes de 

Leitura com ODS” incluindo uma folha informativa41 sobre “Como criar o Clube de 

Leitura ODS” e um site especializado42 com listas de livros recomendados nas 6 línguas 

oficiais (árabe, chinês, russo, inglês, francês e espanhol). 

                                                      

41 https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/04/How-To-Organize-Your-
Own-SDG-Book-Club.pdf - consultado em Agosto 2020 
 
42 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sdgbookclub/ - consultado em Agosto 2020 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/04/How-To-Organize-Your-Own-SDG-Book-Club.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/04/How-To-Organize-Your-Own-SDG-Book-Club.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sdgbookclub/
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Na preparação de unidades didáticas as Professoras Paula Pessanha Isidoro e 

Angela Carvalho usaram uma seleção de ODS e uma segunda seleção de algumas das 

respetivas metas específicas combinadas com as competências a desenvolver aplicadas 

a um determinado nível. 

A Professora Paula Pessanha Isidoro propôs unidades didáticas para o nível B1, 

utilizando os ODS 1 – Erradicação da Pobreza, meta “1.5 - Até 2030, aumentar a 

resiliência dos mais pobres e em situação de maior vulnerabilidade (…)” através de uma 

unidade sobre férias (cruzeiros ou barcos de socorro: refugiados) e ODS 12 Produção e 

Consumo Sustentáveis, metas  “12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os 

lugares, tenham informação relevante e consciencialização para o desenvolvimento 

sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza” e meta “12.10 - Desenvolver 

e implementar ferramentas para monitorizar os impactos do desenvolvimento 

sustentável para o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os 

produtos locais” através de uma unidade sobre férias e impacto ambiental. 

As competências trabalhadas foram: a interação oral, funcionamento da língua, 

produção escrita, compreensão escrita, compreensão oral, expressão oral, 

compreensão visual, leitura e análise de contos e poemas. 

Na elaboração das unidades didáticas recorreu a obras de arte (ex. Manet, Picasso, 

Fernando Botero), literatura (ex. Uma terra prometida – contos sobre refugiados de 

vários autores portugueses) e poesia (Luísa Ducla Soares – Planeta Azul). 

Para além disso, esclareceu-se que o papel dos ODS não era “moralizar”, 

“culpabilizar” ou “demonizar” mas sim de “informar”, “refletir” e “transformar”. Esta 

ressalva pareceu-me particularmente importante para evitar que tanto docentes como 

aprendentes pudessem percecionar o trabalho com os objetivos globais como um tipo 

de imposição ideológica quando a intenção se coloca precisamente no sentido oposto, 

de trabalhar o sentido crítico dos aprendentes. Por isso é necessário cuidado na adoção 

de uma postura neutra, sem verdades absolutas, respeitando todos os pontos de vista, 

mesmo quando estes não são os mais consensuais. Por exemplo, pode haver alunos que 

não acreditam no aquecimento global ou no crescimento económico sustentável, 

podendo ter perspetivas alternativas como o degrowth ou outras mais conservadores. 

Importa que em nenhum momento se sintam excluídos, o mais importante será que 
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todas as opiniões e perspetivas sejam ouvidas e respeitadas no sentido de construir 

sinergias para chegar às melhores soluções (pode não ser uma solução única para 

todos). 

 

A Professora Ângela Carvalho propôs unidades didáticas para o nível A2, sob o 

tema “comunidades eco sustentáveis” utilizando os ODS 4 - Educação de Qualidade e 

correspondente meta “4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram 

conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável 

(…)”, ODS 10 - Reduzir as desigualdades e correspondente meta “10.2 - Até 2030, 

empoderar e promover a inclusão social, económica e política de todos, 

independentemente da idade, género, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição 

económica ou outra.”, ODS 12 Produção e Consumo Sustentáveis e correspondente 

meta “12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação 

relevante e consciencialização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em 

harmonia com a natureza” e ODS 16 Paz, Justiça e Instituições Eficazes e correspondente 

meta “16.7 Garantir a tomada de decisão responsável, inclusiva, participativa e 

representativa em todos os níveis”. 

Neste caso o leque de competências a desenvolver combina competências 

comunicativas e linguísticas com competências ligadas à melhoria dos ecossistemas 

através da consciência ambiental. 

Saliente-se, no modelo apresentado pela Profª Angela Carvalho, a prevalência de 

diálogos sobre vantagens e desvantagens em relação a realidades opostas (ex. 

campo/cidade), da redação de regras e posterior discussão e negociação sobre a 

prioridade de importância dessas regras, assim como a sua apresentação coletiva dos 

resultados do processo de decisão, conjuntamente com tarefas que incluem o 

preenchimento de espaços em branco, a visualização de documentários, a introdução 

de conceitos gramaticais (pronomes de complemento direto e indireto). 

 

As competências e propostas apresentadas estão compiladas no quadro 1 

disponível no Anexo nº 20. 
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Este evento foi o primeiro do género organizado na FLUP com muito interesse da 

parte da comunidade académica. O Instituto Camões tem vindo a organizar algumas 

atividades dispersas através dos seus leitores, como por exemplo as Jornadas de 

Atualização do Docente de Português organizadas em novembro 2019 pela 

Coordenação de Ensino de Português em Espanha / Andorra do Camões, IP, pelo Centro 

de Professores e Recursos de Badajoz e pelo Centro de Língua Portuguesa/ Camões, IP 

em Cáceres, com o evento Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Que Espaço na 

aula de PLE? 

Ainda não existe para o ensino de PLE ou PLNM uma bibliografia de suporte sobre 

o uso dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estruturada ou manuais no sentido 

de orientar a aplicação da Educação para o Desenvolvimento Sustentável na planificação 

e produção de materiais didáticos de PLE.  

Estes eventos e algumas iniciativas aplicadas a outras disciplinas e ao ensino de 

inglês que já foram exploradas neste capítulo são ferramentas promissoras que podem 

servir de modelo à criação de versões parecidas em PLE. 
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7. Síntese Reflexiva 

A revisão da literatura sobre competências-chave para o século XXI, as pedagogias 

de última geração de ensino-aprendizagem e as abordagens dos especialistas sobre as 

formas de implementar uma estratégia de Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável, com especial destaque para as experiências que resultaram da sua 

combinação com o Ensino de Línguas Estrangeiras, permitem-nos concluir que as línguas 

têm o potencial de servir de plataforma para cumprir outros objetivos que não apenas 

o de ensinar a língua mas também de ensinar sentidos, induzir e praticar 

comportamentos e atitudes, explorar emoções e apoiar o processo de o aluno se 

constituir cidadão (local e global) que exerce plena e conscientemente a sua cidadania. 

Entre os documentos curriculares de referência para o ensino de PLNM 

apresentados pelo Ministério de Educação em Portugal, encontra-se o documento de 

referência de Aprendizagens Essenciais - Ensino Básico e Ensino Secundário I Português 

Língua Não Materna (PLNM), Nível A1, Nível A2 e Nível B1 (Em vigor de acordo com o 

previsto no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho43). Este documento faz 

um cruzamento entre os domínios de língua e conhecimentos, capacidades e atitudes 

para o respetivo nível com Ações Estratégicas de ensino orientadas para o perfil dos 

alunos de Português língua não materna. Na introdução, explica o objetivo desta 

estratégia:   

(…) o PLNM integra a abordagem da língua portuguesa como língua veicular de 

acesso aos currículos das restantes disciplinas. Neste sentido, as atitudes a desenvolver 

prendem-se com um incentivo à interação com os seus pares e com os docentes em 

contexto sociocultural e transdisciplinar. (Ministério da Educação (online), 2018) 

 

O conhecimento da língua estrangeira para quem está num contexto de imersão 

(exemplo dos alunos filhos de pais imigrantes em Portugal ou outro país da CPLP mas 

também de alunos Erasmus ou estudantes universitários internacionais que frequentam 

um grau completo e investigadores) é uma questão de quase-sobrevivência, é uma 

                                                      

43 https://www.dge.mec.pt/portugues-lingua-nao-materna-plnm  

https://www.dge.mec.pt/portugues-lingua-nao-materna-plnm
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chave que abre o novo mundo que têm de descodificar. Precisam de aprender português 

para aceder aos restantes conteúdos de outras disciplinas e para se relacionarem com 

colegas e professores.  

Para os alunos em Itália, a aquisição de português fazia-se apenas em contexto de 

instrução formal (Flores, C. 2013), não tendo outras oportunidades para “precisar” do 

português a não ser quando se convertiam em estudantes Erasmus em Portugal ou de 

mobilidade no Brasil. No caso dos alunos em imersão, a aplicação dos princípios da EDS 

vai acontecer durante a escolaridade obrigatória, para os alunos que frequentem cursos 

livres ou universitários será importante adaptar os materiais a estes temas tão 

prioritários para o Ministério da Educação Português. A aplicação dos ODS e OJE, entre 

outros conceitos da EDS, aos materiais didáticos utilizados nas aulas destinadas aos 

alunos a estudar português no estrangeiro, seria uma forma de estimular o seu interesse 

e a motivação, sobretudo das novas gerações mais disponíveis para se envolverem em 

causas (veja-se o sucesso da jovem sueca Greta Thunberg ou da paquistanesa Malala). 

Por outro lado, devido à maior adequabilidade das metodologias ativas à 

implementação destes conteúdos, a preparação irá exigir mais tempo ao Professor de 

PLE, assim como o exigirá a forma de implementar um sistema de avaliação (questão 

não abordada neste relatório) objetivo e equilibrado, capaz de medir a progressão dos 

alunos de forma eficaz. 

O exemplo de grandes iniciativas internacionais como A Maior Lição do Mundo é 

fundamental para estimular e incentivar a criação de projetos nas escolas e 

Universidades (embora esta iniciativa, em particular, ainda não tenha chegado às 

Instituições de Ensino Superior) que consciencializem a comunidade escolar e 

académica para todos os vetores do desenvolvimento sustentável. 

A curiosidade e o amor pelo conhecimento, a vontade de aprender sempre são 

características necessárias nos professores e alunos para potenciar estas novas 

ferramentas de conjugação do ensino de línguas estrangeiras com a visão do futuro que 

queremos construir. É necessário que A Maior Lição do Mundo (ou iniciativas 

semelhantes) se convertem na regra e não na novidade, e faz todo o sentido que a 

mudança comece no PLE. 
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8. Fundamentos pedagógico-didáticos 

As sugestões didáticas apresentadas neste capítulo são resultado de uma reflexão, 

numa lógica de ação-investigação, sobre a experiência pedagógica durante o estágio na 

Universidade de Salento, na Escola Secundária F. Calasso em Lecce, Itália, a experiência 

na área de política educativa e cultural da DG DEVCO, ambas descritas no 1º capítulo 

deste relatório e tendo por base a revisão de literatura do ponto quatro deste trabalho, 

muito particularmente as conceções de Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

e as metodologias ativas de ensino, nomeadamente Ensino Baseado em Tarefas e 

Projetos. 

Assim, o que proponho tem como principal objetivo combinar as várias 

competências comunicativas, em particular a interação oral, produção escrita e 

compreensão da leitura com as competências essenciais para o futuro, mencionadas por 

várias organizações internacionais como chave para o século XXI (UNESCO 2009, 

Comissão Europeia 2017, Conselho da União Europeia 2018, OCDE 2019).  

Estas atividades foram adaptadas de ou inspiraram-se nas seguintes fontes: o 

manual do British Council (2017): Integrating global issues in the creative English 

language classroom: With reference to the United Nations Sustainable Development 

Goals, as unidades didáticas propostas no evento Educação para o desenvolvimento 

sustentável e ensino de Português Língua Não Materna (2020), apresentados pelas 

Professoras Angela Carvalho e Paula Isidoro Pessanha e o meu trabalho de investigação 

final desenvolvido no âmbito do seminário de projeto do Mestrado em Português Língua 

Estrangeira. 

De forma a demonstrar a aplicabilidade de outros objetivos globais usei, 

alternadamente com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), também 

os Objetivos para a Juventude Europeia (OJE) e respetivas metas aplicáveis. Os OJE 

podem ser particularmente indicados para públicos mais jovens, tal como foi o exercício 

descrito no capítulo 1, de prática pedagógica na escola secundária em Lecce, mas seriam 

igualmente adequados ao contexto universitário. 

Os objetivos e competências a que apelam estes exercícios têm potencial 

interdisciplinar, nomeadamente de interseção com a disciplina de educação para a 
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cidadania (tão polémica em Portugal atualmente). O próprio Ministério da Educação 

Português criou uma página online44 exclusivamente dedicada ao tema: 

A educação para a cidadania visa contribuir para a formação de pessoas 

responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e 

deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, 

crítico e criativo, tendo como referência os valores dos direitos humanos. (Ministério da 

Educação, 2020) 

Nesta mesma página, encontra-se uma área sobre os três domínios da educação 

para a cidadania em que o primeiro, obrigatório para todos os níveis e ciclos de estudo 

da escolaridade, inclui entre outros temas, o desenvolvimento sustentável, com um 

Referencial de Educação para o Desenvolvimento (2016) com temas, subtemas, 

objetivos e descritores de desempenho que orientam os professores deste domínio.  

Para além disso, a secção reservada à Educação para o Desenvolvimento está 

dividida em subtemas, sendo um deles os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

onde se encontram os relatórios sobre o lugar de Portugal no alcance desses objetivos 

e também o documento45 Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 

objetivos de aprendizagem (UNESCO, 2017) que pretende ser um guia de objetivos de 

aprendizagem com três dimensões: cognitiva, socioemocional e comportamental, indo 

ao encontro das orientações do Ministério da Educação em Portugal sobre as 

Aprendizagens essenciais, que são aplicadas aos objetivos e conteúdos programáticos 

dos alunos de PLNM (ME-DGE, online). Este guia inclui também tópicos sugeridos 

referentes a cada um dos 17 ODS, exemplos de abordagem na mesma linha do que se 

propõe abaixo para as aulas de PLE e métodos de aprendizagem dos ODS:  

Projetos de colaboração no mundo real, como projetos de aprendizagem em serviço e 

campanhas para diferentes ODS; 

Exercícios de construção de visão, como oficinas do futuro, análises de cenário, narrativa 

de histórias utópicas/distópicas, pensamento de ficção científica e previsão e 

retrospectiva; 

                                                      

44 https://cidadania.dge.mec.pt/  
45 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252197 consultado a 09/2020 

https://cidadania.dge.mec.pt/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252197
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Análises de sistemas complexos por meio de projetos de pesquisa baseados na 

comunidade, estudos de caso, análise das partes interessadas, análise dos atores, 

modelagem, jogos de sistemas etc.; 

Pensamento crítico e reflexivo por meio de discussões internas, diários reflexivos etc. 

(UNESCO, 2017: 55) 

 

No caso do presente trabalho, o resultado esperado é uma combinação das duas 

vertentes, ou seja, o uso de métodos que proporcionem a aprendizagem tanto da língua 

como das ideias expressas no conceito de desenvolvimento sustentável. 

Na formulação de propostas, foi dado bastante ênfase à leitura, que, de acordo 

com Olívia Figueiredo e Rosa Bizarro (1999), é uma importante ferramenta para que os 

aprendentes se tornem cidadãos ativos: 

Comportar-se como leitor competente, sempre disponível para rejeitar ou 

aderir à mensagem que se lê, é, assim, uma tarefa complexa que abarca e 

integra a interpretação do estímulo, a sua transformação e processamento, e a 

execução da resposta. 

É esta concepção de leitura como actividade semiótica, que implica a complexa 

interdependência entre actividade linguística, comunicativa e cognitiva, que o 

pedagogo tem de considerar. É esta concepção da leitura, como propiciadora do 

desenvolvimento da actividade mental, que poderá ajudar o adolescente a 

desenvolver o seu espírito crítico, conhecendo-se e conhecendo o(s) Outro(s). 

(Figueiredo, O. e Bizarro, R., 1999: 469 – destacado a negrito meu) 

 

Praticamente todas as atividades incluem uma tarefa de leitura, para além de 

incluírem também projetos ligados à organização de bibliotecas, compreensão de texto 

através de resumos de ideias, exploração do léxico ou criação de questões a partir do 

texto. 

Os benefícios de estimular a leitura vão desde melhorias cognitivas e linguísticas 

até socioculturais e estéticas: 

Em termos psico-cognitivos, a leitura incrementa as capacidades de percepção, 

de concentração, de aquisição, de inferência e de interpretação de significados. 
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No seu conjunto, estes factores promovem o crescimento da autonomia, do 

autoconhecimento, da autoconfiança e do espírito crítico do sujeito na medida 

em que este acede a instrumentos facilitadores de um melhor poder de 

argumentação, esperando-se que esta seja, concomitantemente, mais 

construtiva e positiva. 

O desenvolvimento de hábitos de leitura proporciona um enorme 

enriquecimento linguístico, na medida em que o indivíduo se confronta com a 

exposição a registos de língua diversificados, que lhe permitirão não só o 

alargamento de estruturas vocabulares e sintácticas, mas que também 

estimularão a reflexão metalinguística e a produção textual. 

A leitura poderá ser igualmente responsável pelo desenvolvimento 

sociocultural do sujeito devido a um alargamento dos horizontes culturais e do 

contacto com novas referências, com outros valores, sentimentos e tradições. 

Assim, as percepções que o leitor tem de si próprio e do mundo serão alargadas 

e contextualizadas de forma mais sistematizada. A estas vertentes acresce ainda 

o facto de a leitura concorrer, de igual modo, para o apuramento dos sentidos 

do indivíduo, nomeadamente, promovendo a formação de uma sensibilidade 

estética, suscitando no leitor uma apetência para a leitura recreativa. (Veiga, 

MJ, 2000: 3) 

A leitura é por isso um espaço de fomento das competências e aprendizagens 

essenciais que com estas propostas se pretende trabalhar e incentivar. O Plano Nacional 

de Leitura 2027, o programa de incentivo à leitura e escrita implementado pelo governo 

português oferece uma panóplia de opções de leitura e desafios de escrita dirigidos a 

crianças, jovens e adultos que podem também ser adaptados, nestes moldes, às aulas 

de PLE.  

Outra das atividades linguísticas predominantes, na secção seguinte, é a interação 

oral e a mediação de conceitos e de comunicação (Conselho da Europa, Companion, 

2018). São recorrentes as tarefas que envolvem debater, negociar, conversar com um 

par ou em diálogo aberto à turma, expressar opinião sobre um assunto ou fazer uma 

análise crítica oral do tema ou aspeto em foco, fazer apresentações sobre um trabalho 

de grupo que os alunos desenvolveram. Os diálogos abertos são particularmente 

importantes em um aspeto que considero de particular relevância nos falantes de língua 
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estrangeira: a auto-confiança. Muitas pessoas sofrem de medo de falar em público e se, 

adicionado a esse desconforto, se somar o de ter de se expressar numa língua 

estrangeira, tal pode ser um fator gerador de ainda maior ansiedade. Essa prática num 

ambiente mais protegido e controlado como o de sala de aula pode desenvolver nos 

alunos maior à vontade para depois extrapolar para contextos de trabalho ou sociais. 

Parece-me por isso fundamental encorajar os aprendentes a colocarem questões 

oralmente a todo o momento e desafiar os alunos com maiores dificuldades em se 

expressarem oralmente a expor-se gradualmente a esse desconforto, demonstrando 

empatia e dando-lhes feedback construtivo e motivador. 

Nestas atividades, estão incluídas também algumas das propostas para motivação 

dos alunos avançadas por Manuel Azenha (2000) e descritas no ponto cinco deste 

relatório tal como a participação de indivíduos cuja língua materna seja a língua-alvo 

(neste caso de língua portuguesa) e o uso de jogos para a aprendizagem. O aluno assume 

também o papel de criador de materiais em algumas propostas e é desafiado a 

empenhar a sua curiosidade e criatividade através de exercícios de formulação de 

perguntas ou da convergência entre a produção escrita e a expressão artística, pela 

ilustração de guiões de histórias desenvolvidos com alguma necessária orientação, mas 

dando, em geral, um campo de liberdade criativa aos aprendentes. 

O papel do professor na monitorização durante o desenvolvimento destas 

atividades é crucial, devendo estar sempre presente em todas as etapas da sua 

execução, sobretudo nos exercícios que pressupõem trabalhos de grupo. Tal como 

propuseram Mukulec e Miller (2011: 85) referindo-se à aplicação da metodologia de 

ensino baseado em projetos ao ensino de línguas estrangeiras, as instruções devem ser 

estruturadas, detalhadas, claras e objetivas e o professor deve acompanhar a execução 

das tarefas de forma atenta, validando emocionalmente os alunos de acordo com a sua 

necessidade de feedback. 

Ressalvo, que no caso de turmas com vários elementos, esta tarefa é bastante 

desafiadora para o professor que tem de dividir a sua atenção em várias frentes: 
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Ao colocarmo-nos empaticamente na posição do professor, 

rapidamente nos apercebemos da dificuldade e relatividade da sua 

posição de educador/observador/avaliador, pois toda a sua atenção e 

concentração estão constantemente a ser solicitadas e repartidas por 

um grande número de atividades e indivíduos, dificuldade a 

possibilidade de uma observação objetiva e sistemática. (Melo Dias & 

Morais, 2004: 56) 

 

Alguns dos modelos de trabalho nestes moldes seriam uma oficina, organização 

de uma campanha ou um projeto colaborativo, pois, de acordo com a UNESCO (2017) 

este é um eixo da “aprendizagem voltada para a ação” que parte da “teoria do ciclo de 

aprendizagem experiencial de Kolb” que implica as seguintes fases: 

 

1) ter uma experiência concreta; 2) observar e refletir; 3) formar conceitos 

abstratos para generalização; e 4) aplicá-los em novas situações (KOLB, 1984). A 

aprendizagem voltada para a ação aumenta a aquisição de conhecimentos, o 

desenvolvimento de competências e o esclarecimento de valores, conectando conceitos 

abstratos à experiência pessoal e à vida do educando. O papel do educador é criar um 

ambiente de aprendizagem que gera experiências e processos de pensamento reflexivo 

nos educandos. (UNESCO 2017: 55) 

 

As propostas didáticas que se seguem são assim uma tentativa de início para este 

percurso de inclusão da EDS nas aulas de PLE. 
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9. Apresentação de sugestões didáticas 

As nove propostas didáticas que se seguem, foram desenhadas tendo por base a 

metodologia de ensino baseado em pequenos projetos. Ao contrário dos exercícios 

contextualizados, que se focam sobretudo no aspeto linguístico específico a ser 

ensinado, estas atividades foram concebidas com foco no sentido. Os docentes podem 

adotar estas atividades de forma isolada ou como unidades didáticas desdobradas em 

várias aulas, sendo também possível adicionar tarefas, por exemplo, para trabalhar o 

funcionamento da língua com produção de tarefas com foco na forma para aplicar ao 

ensino da gramática (ver propostas de Castro, 2019, e Pinto, 2011). 

O formato em que as propostas didáticas foram desenhadas foi inspirado no guia 

“Orientações para a recuperação e consolidação das aprendizagens ao longo do ano 

letivo de 2020/2021” (ME, 2020) 46.  

 

 1. À descoberta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

ODS/OJE 

aplicáveis 

Os 17 ODS 

Metas n/a 

Competências 

em foco 

Leitura, expressão oral, compreensão audiovisual, consciência global, 

capacidade de autoanálise  

Duração 60 min. 

Materiais de 

apoio 

Computador com ligação à internet e projetor de vídeo 

Porquê? É uma forma de integrar os objetivos globais e práticas de 

desenvolvimento sustentável nas aulas de língua estrangeira, aumentando 

a consciência dos alunos para este tema, através de atividades 

comunicativas que apoiam a sua implementação, centrando-se no aluno e 

na sociedade.   

Para quem? Níveis A2+ – B1, idades +16  

                                                      

46 https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/orientacoes_2020.pdf (consultado a 06/09/2020) 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/orientacoes_2020.pdf
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O quê? Criar soluções orientadas para problemas da nossa sociedade. 

Oportunidade para autoconhecimento e estabelecimento de dinâmicas 

positivas entre pares. 

Como? O/A professor/a exibe o vídeo sobre a campanha da UNICEF – A Maior 

Lição do Mundo: https://ensina.rtp.pt/artigo/a-maior-licao-do-mundo-

os-objectivos-globais/ [duração: 00:04:39] 

Pede aos alunos para apontarem as dicas que a narradora dá para atingir 

os “Objetivos Globais” no nosso dia-a-dia. Projeta os 17 ODS no quadro 

ou cola um poster. 

Neste vídeo, são apresentadas algumas soluções para aplicação prática 

dos ODS. De acordo com a narradora, a mudança começa em nós 

próprios. Os alunos apresentam (oralmente) 2 ações práticas indicadas 

no vídeo para atingir os “ODS” e debatem com os colegas do grupo sobre 

as questões para autoconhecimento:  

1) O que te move? 2) O que é realmente importante para ti? 3) Quais são 

os assuntos (globais) que te preocupam? 4) O que poderia mudar na tua 

vida para os tornar melhor? 

Os alunos, nos grupos preparam uma lista-resumo com todas as 

respostas para depois haver um diálogo aberto a toda a turma sobre as 

opções de cada aluno. 

Para continuar 

a explorar: 

Convidar os alunos a organizar um clube de leitura (projeto anual) de livros 

que promovam o Desenvolvimento Sustentável. Após o sorteio dos 17 ODS 

e 11 OJE pela turma (depende do número de elementos), cada aluno 

propõe uma obra/livro/leitura relacionada com o objetivo sorteado.  

Após a leitura de cada excerto haverá espaço para perguntas e respostas. 

Vídeo PNL 2027 sobre a organização de clubes de leitura: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ev9Hl6-GYk  

 

  

https://ensina.rtp.pt/artigo/a-maior-licao-do-mundo-os-objectivos-globais/
https://ensina.rtp.pt/artigo/a-maior-licao-do-mundo-os-objectivos-globais/
https://www.youtube.com/watch?v=9Ev9Hl6-GYk
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 2. À descoberta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável II 

ODS/OJE 

aplicáveis 

4 – Educação de Qualidade; 5 – Igualdade de Género; 9 – Indústria, 

Inovação e Infraestruturas; 10 - Reduzir as Desigualdades; 13 - Ação 

Climática; 14 - Proteger a Vida Marinha  

Metas Todas dos ODS 4, 5, 9, 19, 13 e 14 

Competências 

em foco 

Leitura, expressão oral, expressão escrita, consciência global  

Duração 60 min. 

Materiais de 

apoio 

Computadores com ligação à internet e PPT 

Porquê? É uma forma de integrar os objetivos globais e práticas de 

desenvolvimento sustentável nas aulas de língua estrangeira, aumentando 

a consciência dos alunos para este tema através de atividades 

comunicativas que apoiam a sua implementação centrando-se no aluno e 

na sociedade. Por outro lado, os alunos aprendem a identificar as 

prioridades para Portugal, em termos de Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. 

Para quem? Níveis B2 + (pode ser adaptado a outros níveis), idades +16  

O quê? Aprender a ler e interpretar metas e objetivos estratégicos de aplicação 

prática local e a definir por escrito, utilizando a estrutura gramatical usada 

na construção de objetivos, soluções práticas para problemas de âmbito 

político.  

Como? Os 6 ODS estratégicos para Portugal (Flashcards Apêndice nº 13) são 

distribuídos aleatoriamente por grupos de 4 alunos. Cada grupo lê e 

interpreta em conjunto os respetivos descritores para o seu objetivo 

indicados no site: https://www.ods.pt/objectivos/   

A tarefa consiste em criar uma apresentação para a turma com recurso a 

PPT ou desenho de poster em cartolina de papel, de 3 minutos, com 4 

propostas de iniciativas locais para atingir o objetivo selecionado para o 

grupo. 

Uma dessas propostas pode ser desenvolvida através da apresentação de 

um projeto concreto com detalhes como objetivo, público-alvo, 

https://www.ods.pt/objectivos/
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orçamento necessário, impacto esperado, desafios à sua concretização. 

Alguns exemplos: 

- Objetivo 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas:  

Desenvolver o espírito empreendedor dos jovens portugueses de idades 

entre os 25-35 anos. 

- Projeto: Organizar uma formação em campanhas de crowdfunding – ver 

propostas no site: https://ppl.pt/ 

- Objetivo 13 – Ação Climática:  

Diminuir as fontes de emissão de carbono na Universidade do Porto até um 

10% 

- Projeto: Criação de um sistema de empréstimo (gratuito) de bicicletas 

para que a comunidade académica se desloque para chegar à 

Universidade 

Exemplos Bibliotecas: 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-

development/documents/sdgs-insert-pt.pdf 

Para continuar 

a explorar: 

- Apresentação dos Objetivos para a Juventude Europeia pelo/a 

professor/a e debate nos grupos para que se chegue a um consenso sobre 

os 5 objetivos prioritários para o grupo e abertura da discussão ao resto 

da turma para se chegar a um acordo sobre os 3 objetivos prioritários da 

turma. 

- Análise das estruturas gramaticais utilizadas na produção de objetivos: 

Infinitivo (verbos de organização, compreensão, síntese, análise) 

 

  

https://ppl.pt/
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert-pt.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert-pt.pdf
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 3. Jovens heróis 

ODS/OJE aplicáveis 11 Objetivos para a Juventude Europeia 

Metas Todas 

Competências em 

foco 

Compreensão audiovisual, produção escrita 

Duração 60 min 

Materiais de apoio Projetor de vídeo e computador ligado à Internet 

Espaço para exposição de trabalhos 

Folhas em branco para o guião preparado pelos alunos 

Porquê? Potenciar a criatividade dos aprendentes com formatos mais fora da 

caixa, dar ênfase ao poder das histórias. 

Para quem? B2 +, idades +16  

O quê? Aprender a escrever e a contar histórias em PLE com temas ligados ao 

desenvolvimento sustentável partindo de um modelo específico. 

Como? São apresentados na aula os 11 Objetivos para a Juventude Europeia e 

cada aluno deve selecionar o que prefere de forma aleatória. Se a 

turma tiver mais do que 11 elementos, podem repetir os objetivos. 

Através do modelo de escrita criativa “Jornada do Herói” (apresentado 

no vídeo IMVF*), os alunos criam um guião (storyboard) sobre um dos 

Objetivos para a Juventude Europeia, utilizando os 12 passos para a 

produção da narrativa (com o apoio de um dicionário se necessário): O 

Mundo Comum, O Chamamento para a Aventura, a Resistência, O 

encontro com o mentor, O cruzamento do 1º Portal, Inimigos e Aliados, 

Aproximação, Provação, Recompensa, O caminho de volta, 

Ressurreição, O regresso como elixir. Podem usar uma folha e dividi-la 

em 12 quadrados, preenchendo cada uma das fases no respetivo 

quadrado ou usar balões de banda desenhada. Os alunos podem 

também incluir ilustrações. 

O resultado final poderá, posteriormente, ser apresentado a toda a 

turma oralmente ou afixado na parede da sala (em formato exposição) 

e outras turmas podem ser convidadas a visitar a sala, ler os trabalhos 

de cada um e conversar com os autores. 
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Informações 

adicionais e 

para continuar a 

explorar: 

Objetivos para a Juventude Europeia: Apêndice nº 14 

*Adaptação: https://www.youtube.com/watch?v=R6iAsuT8_x0  

Leitura da Banda Desenhada Heróis para a Mudança (Apêndice nº 15) 

e desenvolvimento de projeto nas redes sociais (instagram usando os 

hastags sugeridos 

 #objetivosglobaispodemmudaromundo #passaapalavra sobre 

iniciativas locais (até podem ser pequenas práticas habituais em casa 

dos alunos, como manter uma horta) que mudem o mundo.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=R6iAsuT8_x0


Mestrado em Português Língua Estrangeira/FLUP  Ana Castro Paiva 

121 

 

 4. O viajante sustentável 

ODS/OJE aplicáveis ODS 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o 

emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos. 

OJE 6: Impulsionar a Juventude Rural 

OJE 7: Trabalho Digno para todas as pessoas 

OJE 10: Europa Verde e Sustentável  

Metas ODS 8: Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o 

turismo sustentável, que cria emprego e promove a cultura e os 

produtos locais. 

OJE 6: Estabelecer uma imagem positiva das zonas rurais. 

Assegurar a proteção das tradições rurais. 

OJE7: Criar empregos de qualidade que garantam condições de 

trabalho dignas, direitos laborais e uma remuneração que permita 

condições de vida condignas. 

OJE10: Garantir que todas as pessoas, inclusive as mais jovens, 

conheçam o efeito das suas ações no ambiente. 

Empoderar todas as pessoas, especialmente as jovens, para que 

atuem como agentes de mudança para o desenvolvimento sustentável. 

Competências em 

foco 

Interação oral, produção escrita 

Duração 90 min. 

Materiais de apoio Cartazes, impressão de materiais de apoio sobre práticas sustentáveis 

com vocabulário 

Porquê? É cada vez mais importante consciencializar os jovens para práticas de 

Turismo Sustentável, sobretudo em países (sul da Europa) cujas 

economias são bastante dependentes desta atividade. 

Para quem? A2 – B1, +15 

O quê? Por um lado, apresentar o turismo sustentável como uma 

oportunidade para criação de emprego e crescimento económico 

sustentável; por outro, desenvolver competências de produção oral e 

produção escrita, de negociação, e espírito crítico, através do 

questionamento e avaliação das suas próprias práticas como viajantes. 

Como? O/A professor/a promove uma reflexão sobre o turismo sustentável, 

escrevendo frases no quadro sobre visões opostas de turismo (ex. 1) O 
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turismo é uma forma de as pessoas ricas irem ver como vivem os 

pobres; 2) O turismo é uma forma de as pessoas conhecerem culturas 

novas, serem mais tolerantes e abertas. 3) O turismo é uma das 

melhores formas de melhorar a economia de qualquer país; 4) Se um 

país construir a sua economia com base no turismo, uma alteração 

climática pode destruir toda a economia. 

Os alunos reagem a estas afirmações e agrupam-se com alunos que 

têm opiniões opostas às suas. Os alunos devem trabalhar em pares, o 

professor atribui a cada um a letra A e B. Os alunos A devem concordar 

com todas as frases, os alunos B devem discordar de todas as frases. O 

objetivo é tentarem discutir cada frase e convencer o outro que a sua 

frase é a mais correta. 

Em pares, os alunos refletem e conversam sobre as suas práticas como 

turistas, de acordo com os seguintes parâmetros: Meios de transporte 

(até ao destino), comércio (compras no local), tipo de alojamento, tipo 

de produtos comprados no destino, atrações turísticas em que 

participa, interação com cultura e habitantes locais. Discussão das 

respostas na turma e identificação de 3 das práticas mais sustentáveis. 

Em grupos de quatro, os alunos imaginam como é que o turismo pode 

ser tornado mais sustentável. Através da 1) idealização de um projeto 

turístico sustentável para as suas comunidades, 2) da definição de 

recomendações (uso do imperativo ou de outras estruturas típicas de 

atos diretivos, como o infinitivo) para turistas, de forma a proteger os 

lugares que visitam e para as comunidades e agentes locais, para 

preservarem o seu património ambiental e cultural. As recomendações 

podem ser por escrito ou através de ilustrações com slogans do estilo 

cartazes. 

Para continuar a 

explorar: 

Utilizar a título de exemplo as recomendações do Relatório Turismo 

Cultural Sustentável do MAC (método aberto de coordenação) grupo 

de trabalho de peritos dos Estados-Membros: 

 https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Paginas/turismo-cultural-

sustentavel.aspx  

Usar o exemplo dos Açores para explorar boas-práticas na área do 

turismo sustentável: https://sustainable.azores.gov.pt/  

 

https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Paginas/turismo-cultural-sustentavel.aspx
https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Paginas/turismo-cultural-sustentavel.aspx
https://sustainable.azores.gov.pt/
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 5. Igualdade no local de trabalho  

ODS/OJE 

aplicáveis 

ODS5 – Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e 

raparigas 

Metas Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e 

meninas, em toda a parte. 

Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de 

oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão 

na vida política, económica e pública. 

Competências 

em foco 

Produção e interação oral, capacidade crítica 

Duração 45 min. 

Materiais de 

apoio 

Computadores ligados à internet 

Porquê? As questões de género têm particular interesse para as aulas de língua 

estrangeira, por se traduzirem muitas vezes na própria língua. Por outro 

lado, há uma série de construções sociais que podem ser desmontadas, ao 

mesmo tempo que se aprende vocabulário e se ativam diálogos sobre o 

tema. 

Para quem? Nível A2, +16, a viver no seu país de origem (não em imersão) 

O quê? Colocar em perspetiva vocabulário que pode estar na base de construções 

de género, através do questionamento desse tipo de associações.   

Como? A turma faz um brainstorming de profissões: ex. Polícia | médico/a | 

enfermeiro/a | ator/atriz | vendedor/a | professor/a | carteiro/a | 

bombeiro/a | trolha | piloto | secretário/a | engenheiro/a | parteiro/a | 

arquiteto/a | empregado/a de mesa etc. Aos pares, os alunos conversam 

sobre as profissões e colocam questões como: um homem pode ser 

parteiro? Uma mulher pode pilotar aviões? Posteriormente, a discussão é 

aberta ao resto da turma. Outras questões que o/a professor/a pode 

colocar: as mulheres trabalham como polícias / apagam fogos / conduzem 

aviões ou se os homens trabalham como enfermeiros ou parteiros. 
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Propõe-se que, nos mesmos pares, façam uma pesquisa aberta no Google-

imagens sobre estas profissões. Devem comparar os grupos de imagens 

encontradas: em quantas imagens encontram homens?  em quantas 

encontram mulheres? Podem, depois, escrever um pequeno texto em que 

imaginam e narram a história de sucesso de um homem ou mulher com 

uma profissão socialmente não normalizada para esse género. 

Para continuar 

a explorar: 

O/A professor/a pode também convidar movimentos pela igualdade de 

género a fazer uma apresentação na turma (como o He4She UN Women) 

e depois, como projeto semestral, os alunos podem organizar uma 

campanha pela igualdade de género que demonstre práticas, atitudes ou 

comportamentos na comunidade académica (ou escolar) que carregam 

preconceitos que gostariam de desconstruir. 

Leitura de biografias de grandes mulheres da história: Joana D’Arc, Rosa 

Parks, Catarina Eufémia, Vieira da Silva, Amália Rodrigues (adultos); leitura 

de “Histórias para raparigas rebeldes” e “Anti-princesas” (crianças). 

Visualização na sala de aula da série Destemidas da RTP2: 

https://youtu.be/3d1brvoJs_k  

 

  

https://youtu.be/3d1brvoJs_k


Mestrado em Português Língua Estrangeira/FLUP  Ana Castro Paiva 

125 

 

 

 6. ODS: Vamos concordar em discordar! 

ODS/OJE 

aplicáveis 

Todos 

Metas n/a 

Competências 

em foco 

Leitura, expressão oral, expressão escrita, consciência global  

Duração 60 min. 

Materiais de 

apoio 

n/a 

Porquê? Se, por um lado, a Agenda 2030 e os ODS são uma aposta dos governos de 

193 países, há perspetivas não consensuais relativamente à sua aplicação. 

Esta atividade propõe colocar os alunos em situações comunicativas mais 

complexas em que pratiquem a tomada de vez, a interação colaborativa 

com os colegas, a colaboração com o objetivo de construir significados, 

gestão da interação, encorajamento das conversas concetuais, facilitação 

do espaço pluricultural e gestão da comunicação em situações delicadas e 

de conflito. (Conselho da Europa, Companion, 2018: 119-127) 

Para quem? Níveis C1-C2   

O quê? Uma atividade que pressupõe o conhecimento prévio dos ODS, partindo 

de um texto do sociólogo Elísio Macambo para o jornal Público (2019) 

disponível no apêndice nº 16; os alunos refletem sobre as contradições 

das políticas de desenvolvimento que deram lugar à Agenda 2030. A 

compreensão do texto é importante para poder formular questões por 

escrito e propor defensivas, assim como participar no debate em que as 

duas versões (nem sempre simples) se colocam em oposição. 

Como? Os alunos são convidados a ler o artigo* em silêncio. Respondem a 

questões de compreensão do texto e esclarecem dúvidas de 

léxico/vocabulário. Seguidamente, devem enumerar os argumentos dados 

pelo autor do ponto de vista político para a recusa dos ODS e os 

argumentos dados pelo autor do ponto de vista conceitual para a recusa 

dos ODS. Se concordam com ou discordam do autor, devem justificar por 

escrito e depois imaginar que conhecem o autor durante uma 

apresentação feita pelo próprio, ao vivo, durante a aula de PLE. Devem 
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propor um conjunto de 10 questões, para colocar ao autor do artigo (e, 

neste caso, as suas possíveis respostas) “E se a Africa rejeitasse os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável?”. A turma reorganiza-se em 

dois grandes grupos para um debate com dois lados 1)em defesa dos 

argumentos do autor e contra os ODS e 2) contra os argumentos do autor 

e a favor dos ODS. 

Para continuar 

a explorar: 

- Ler artigos selecionados do jornal O Público (Apêndice nº 17) em casa. 
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 7. Jogo dos ODS 

ODS/OJE 

aplicáveis 

Todos 

Metas n/a 

Competências 

em foco 

Leitura, interação oral  

Duração 60 min. 

Materiais de 

apoio 

Regras do jogo, tabuleiro, dados e cartas com questões 

Apêndice nº 18 

Porquê? O sentido lúdico do ensino ou a utilidade pedagógica do jogo têm sido alvo 

de estudo de vários investigadores. Os jogos promovem o interesse e 

motivação dos alunos para desempenhar as tarefas, permitindo, 

simultaneamente, a aquisição de conhecimentos linguísticos. (Leffa, 2014)  

Para quem? Todos os níveis (no caso de A1 as perguntas têm de ser adaptadas aos 

conhecimentos de língua dos alunos) e idades   

O quê? Um jogo de tabuleiro para múltiplos jogadores com 63 casas e 4 blocos de 

perguntas sobre cada um dos ODS, para jogarem em grupo.  

Uma forma de praticarem a formulação de perguntas e respostas, os 

números nos dados/casas e promover um momento de competição 

saudável entre colegas de turma. 

Como? Os alunos organizam-se em grupos de 4 e jogam o jogo de tabuleiro, que 

tem 63 casas. Pelo meio, há casas de escadas (sobem) e de escorregas de 

água (descem) que permitem avançar ou regredir no jogo. Há casas com 

os ODS em que os jogadores devem responder a perguntas sobre o 

objetivo específico da casa e continuar a jogar. O objetivo é chegar à casa 

2030 numa só jogada (com números superiores, devem regredir as casas 

correspondentes ao número do dado). 

Para continuar 

a explorar: 

Para os níveis inferiores (A1 e pré-A1), os professores podem adaptar o 

conteúdo de forma a adaptarem a atividade aos alunos. Os alunos podem 

também criar o seu próprio conjunto de perguntas e respostas, em 

particular, os dos níveis avançados, desde que o façam em equipas opostas 

para que não se conheça as respostas. 
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 8. Empreendedorismo em Português 

ODS/OJE 

aplicáveis 

ODS8: Trabalho digno e crescimento económico 

OJE7: Trabalho digno para todas as pessoas 

Metas ODS8: Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem 

as atividades produtivas, criação de emprego decente, 

empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e 

o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive através 

do acesso aos serviços financeiros. 

Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, 

educação ou formação. 

OJE7: Assegurar a igualdade de oportunidades para todas as pessoas 

jovens, para que desenvolvam as competências necessárias e ganhem 

experiência de modo a suavizar a transição da educação para o mercado 

de trabalho. 

Competências 

em foco 

Mediação de comunicação e de conceitos, produção e interação oral, 

produção escrita 

Duração 60 min. 

Materiais de 

apoio 

Sala de computadores com acesso à internet 

https://ppl.pt/  (plataforma portuguesa de crowdfunding) 

Porquê? Um dos objetivos maiores dos programas direcionados para a juventude é 

a redução do desemprego entre os jovens. Duas formas de contribuir para 

aumentar a empregabilidade são: 1) melhorar o conhecimento de línguas 

estrangeiras (neste caso PLE) e; 2) capacidade para criar o seu próprio 

negócio e ser um jovem empreendedor através do acesso a 

financiamento. Esta proposta tem como objetivo dar a conhecer aos 

alunos algumas possibilidades de tornar realidade os seus projetos. 

Para quem? B2/C1, +16 

O quê? Idealizar um negócio que contribua para a sustentabilidade do seu 

país/cidade de origem (por ex. no sul de Itália, um santuário de abelhas e 

produção de mel biológico) e posteriormente organizar o lançamento de 

uma campanha de crowdfunding que permita obter fundos para financiar 

o negócio. 

Como? Nos seus computadores, os alunos exploram a plataforma de 

financiamento coletivo e visitam algumas das campanhas ativas. O/A 

https://ppl.pt/
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professor/a dá exemplos de negócios que promovem a sustentabilidade 

ex. moda orgânica ou com materiais reciclados, produção agro-ecológica, 

eco-turismo, etc. 

Em grupos, os alunos pensam numa ideia de negócio que siga o conceito 

de sustentabilidade e preparam uma campanha para angariação de fundos 

para lançar o projeto, a definir: nome de marca, principais objetivos e 

missão, atividades, parceiros, público-alvo, orçamento estimado. (tempo 

deve ser cronometrado) 

Devem depois apresentar oralmente aos seus colegas o projeto. Será dado 

dinheiro fictício a todos os alunos (tipo notas do monopólio), para que 

possam investir nos diferentes projetos apresentados pelos grupos, 

mediante uma justificação por escrito sobre o motivo para apoiar 

determinado projeto em detrimento dos restantes. 

Para continuar 

a explorar: 

Leitura de biografias de empreendedores/as bem sucedidos/as  
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 9. Qual é a tua pegada ecológica? 

ODS/OJE 

aplicáveis 

ODS12: Consumo e produção sustentáveis 

ODS13: Ação Climática 

OJE10: Europa Verde e Sustentável 

Metas ODS12: Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio 

da prevenção, redução, reciclagem e reutilização 

ODS 13: Melhorar a educação, aumentar a consciencialização e a 

capacidade humana e institucional sobre medidas de mitigação, adaptação, 

redução de impacto e alerta precoce no que respeita às alterações 

climáticas 

OJE 10: Garantir que todas as pessoas, inclusive as mais jovens, conheçam 

o efeito das suas ações no ambiente. 

- Empoderar todas as pessoas, especialmente as jovens, para que atuem 

como agentes de mudança para o desenvolvimento sustentável. 

Competências 

em foco 

Leitura, produção oral 

Duração 45 min. 

Materiais de 

apoio 

n/a 

Porquê? São cada vez mais os apelos dos governantes e ativistas sobre a crise 

climática mundial. De forma a criar uma consciência ambiental é 

necessário estar informado sobre as consequências de cada um dos nossos 

hábitos para podermos começar a adquirir novas rotinas mais 

sustentáveis. É importante desenvolver um vocabulário associado à ação 

climática em qualquer língua estrangeira.  

Para quem? A2, +14 

O quê? Partindo do conceito de Pegada Ecológica os aprendentes são desafiados a 

refletir sobre os estilos de vida e hábitos de consumo. Após esse trabalho 

de auto-observação vão calcular o impacto desses hábitos para o planeta. 

Como complemento, exploram formas alternativas de viver.  

Como? Os alunos leem o excerto do Relatório Brundtland (extraído de Contos em 

Português: ler para aprender em PLE: Propostas de Didatização dos Contos, 

pág. 177, de Rosa Bizarro, Lola Geraldes Xavier, Ed. Instituto Politécnico de 
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Macau, 2017) disponível no anexo nº 21. O/A professor/a fala do conceito 

de pegada ecológica e pergunta (aberta) quem já ouviu falar. Aos pares, os 

alunos conversam sobre o estilo de vida de cada um relativamente a: meios 

de transporte, roupas, comida, lixo, materiais de que são feitos os nossos 

móveis e outros objetos que temos em casa, etc. Devem registar o que o 

colega descreve numa tabela criada para incluir os itens mencionados 

anteriormente e depois partilhar com a turma. 

Em grupos de 4, vão calcular as pegadas ecológicas através da página *Foot 

Print Calculator (PT) e completar uma tabela onde também se inclui – qual 

o lixo que produzem diariamente, onde é colocado, se o separam e como. 

Partilham os resultados com o resto da turma e refletem em conjunto sobre 

formas de reduzir o seu impacto no planeta, definindo 3 objetivos 

individuais para serem aplicados diariamente (ex. não lanchar snacks e 

alimentos embalados).  

Os professores podem combinar estas atividades com outras de 

preenchimento de espaços, encontrar as diferenças entre duas imagens 

sobre reciclagem e ambiente. 

Informações 

adicionais: 

Calculadora de Pegada Ecológica: 

https://www.footprintcalculator.org/?fbclid=IwAR2ldxPPpviJErMoreo_N4

NxStZi9H99vdT_5ITwqbl595elcTs6TCdU4Vo  

 

Esta série de 9 propostas didáticas para o ensino de PLE através do uso dos ODS 

e os OJE poderiam ser enriquecidas com mais aspetos específicos de uso e 

funcionamento da língua, contudo, o objetivo deste exercício é sobretudo o foco no 

sentido e não tanto na prática de formas linguísticas específicas. São propostas que 

podem ser melhoradas, e que aqui servem como exemplo e como inspiração, para que 

outros as façam suas e as concretizem. 

  

https://www.footprintcalculator.org/?fbclid=IwAR2ldxPPpviJErMoreo_N4NxStZi9H99vdT_5ITwqbl595elcTs6TCdU4Vo
https://www.footprintcalculator.org/?fbclid=IwAR2ldxPPpviJErMoreo_N4NxStZi9H99vdT_5ITwqbl595elcTs6TCdU4Vo
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Conclusão  

Tendo em conta a dupla experiência de estágio, quer em Lecce como docente de 

PLE, quer em Bruxelas, como membro da equipa responsável pelos programas e políticas 

europeias para os países em desenvolvimento a nível educativo e cultural, chega o 

momento de tirarmos algumas conclusões que procuram cruzar os ricos ensinamentos 

destas duas experiências internacionais. A partir do balanço do que foi feito, estas 

conclusões dão corpo a um conjunto de propostas ou de pontos de partida para outros 

trabalhos no âmbito da didática do PLE. 

Apesar de estar formulada como conclusão, impõe-se, contudo, um breve à 

parte para considerar o momento transformador a que se assiste neste ano 2020. 

Enquanto acabo de redigir este trabalho, o mundo é afetado por um acontecimento que 

vai alterar para sempre a sua ordem e o seu modo de funcionar. A pandemia do vírus 

COVID-19 obrigou populações inteiras ao confinamento total durante meses, 

determinou o fecho de aulas presenciais nas escolas e forçou uma passagem urgente do 

ensino para plataformas digitais, com milhares de alunos no mundo inteiro circunscritos 

às suas casas e aos ecrãs dos seus computadores (ou televisores para aqueles que só 

tiveram acesso a aulas na televisão), para receberem diariamente a instrução que 

geralmente obtinham numa sala de aula, com um professor e outros alunos.  

Acordamos para uma nova realidade, pós-pandémica (ou pelo menos espera-se, 

pós e não mezzo) que impôs medidas precipitadas e desprevenidas, como a emissão na 

televisão pública de “Estudo em Casa” ou o ensino virtual (elearning), face à necessidade 

de lidar com a incerteza, que afeta sobretudo os professores que devem adaptar-se à 

velocidade da luz a esta nova normalidade, adaptando as suas aulas ao contexto digital, 

mas também os alunos com menos recursos, muitos deles sem Internet e/ou um 

computador, ficando ainda mais para trás no acesso a uma educação de qualidade, 

nesta que era já uma enorme linha que os separava dos demais, com mais recursos 

económicos.  

Neste contexto, torna-se cada dia mais evidente a missão das instituições de 

ensino de promoção e apoio da saúde mental, de promoção de empatia e espírito de 

cooperação para dar lugar a comunidades mais resilientes que mitiguem os efeitos do 

medo e da incerteza. 
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As aulas de línguas estrangeiras também foram afetadas. Porém, neste setor em 

particular, geraram-se novas oportunidades (geralmente o ensino de línguas por um 

professor nativo implicava mobilidade para outro país), já que as plataformas online têm 

um registo síncrono (ao vivo) e assíncrono (através de materiais gravados ou 

apresentações) e permitem o multiacesso sem implicar presença física.  

Proponho, assim, para este insondável mundo novo que se avizinha, e como 

conclusão do meu trabalho, algumas ideias finais.  

A primeira ideia é a de considerar as metodologias de ensino ativas como 

paradigma de ensino do futuro. Segundo a Comissão Europeia e o Conselho, estas 

metodologias promovem o multilinguismo no espaço europeu e cada vez mais serão 

necessários entendimentos. Para a UNESCO (2017), estas abordagens devem ser 

centradas no aluno, para a afirmação da sua autonomia, proporcionando aprendizagens 

transformadoras orientadas para a ação. 

No ensino de PLE, tanto o ELBT como ELBP são dois métodos que podem ser 

aplicados e que promovem a motivação dos alunos e uma comunicação mais próxima 

entre aluno e professor. 

A segunda ideia, é a de que a combinação da educação para o desenvolvimento 

sustentável e o ensino de PLE tem potencial, mas carece ainda de literatura de suporte. 

Há da parte das instituições um forte incentivo a que essa reforma do currículo tenha 

efeitos transversais a todas os níveis de ensino e áreas do saber. De acordo com o 

documento da UNESCO, Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 

objetivos de aprendizagem, o ensino de temas de sustentabilidade deve ser integrado 

desde o Jardim de Infância até ao ensino universitário:  

Para que todos ao redor do mundo possam atuar em favor dos ODS, todas as instituições 

de educação devem considerar como sua responsabilidade trabalhar intensamente com 

questões de desenvolvimento sustentável, promover o desenvolvimento de 

competências de sustentabilidade e desenvolver os resultados de aprendizagem 

específicos relacionados a todos os ODS. Por isso, é vital não apenas incluir conteúdos 

relacionados aos ODS nos currículos, mas também utilizar a pedagogia transformadora 

orientada para a ação. (UNESCO, 2017: 59) 
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A produção de materiais didáticos para PLE nesta lógica deve ser encorajada com 

especial destaque para as atividades que promovem oportunidades de leitura, produção 

escrita, mas também interação oral em grupo. 

Outra das questões a considerar é a avaliação do impacto destas atividades na 

prática letiva de professores de PLE e no contexto das políticas de sustentabilidade das 

instituições. Seria importante realizar futuramente um estudo no sentido de analisar o 

impacto deste tipo de conteúdos tanto na motivação dos alunos, nos seus resultados de 

aprendizagem, mas também na possibilidade de os professores considerarem estas 

propostas como ferramentas verdadeiramente válidas no processo de Ensino-

Aprendizagem, em detrimento quer dos manuais tradicionais, quer de outros temas 

como, por exemplo, desporto, cultura, acontecimentos insólitos, entre outros.   

Todo este processo de inovação curricular e pedagógica passa pela vontade 

política em flexibilizar os currículos permitindo às escolas desenvolver e integrar 

conteúdos e projetos localmente relevantes, mas também por alavancar uma questão 

essencial que é a capacitação de formuladores de políticas e formação de professores 

em temas de EDS (UNESCO, 2017: 50) 

Por último, sugiro que se considere e dê maior relevância à internacionalização 

como modelo de formação, através de dois vetores:  

1) da participação dos professores de PLE em projetos europeus e internacionais 

na área do ensino de línguas e sustentabilidade, apoiando a inclusão de instituições da 

área da lusofonia de forma a promover o seu carácter pluricêntrico, mas também 

instituições com experiência na área da confluência de EDS e LE;  

2) da mobilidade de professores para outros países (agora dificultada pelos 

obstáculos da pandemia mundial) para serem capacitados e expostos a outras 

realidades de ensino, porventura mais experimentais ou alternativas, tanto a nível 

europeu como extra-comunitário.  

É preciso também assegurar outras formações específicas localmente em temas 

de EDS, sendo necessário o seu reconhecimento pelas instituições e sistemas 

educativos. Estas formações podem envolver ONG, governos e instituições de ensino 

superior. (UNESCO, 2017: 52) 

Nesta lógica, os professores são promotores de uma “aprendizagem 

transformadora” que desafia constantemente e empodera os alunos, uma ação que vai 
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para lá da simples transmissão do conhecimento, no espírito da escola de Paulo Freire, 

o poder de pensar, compreender e transformar o mundo, através da formação de um 

“pensamento transgressor”, não-conformado e capacidade de “cocriação de novos 

conhecimentos”, assumindo uma postura de produção em vez de simples receção de 

informação. (UNESCO, 2017: 55) 

Por fim, os professores devem promover ativamente o intercâmbio entre 

aprendentes de PLE no mundo, neste momento beneficiando da implementação do 

modo virtual, este formato pode apoiar até o ensino de populações vulneráveis (como 

refugiados, migrantes económicos, etc.) ou estudantes de mobilidade internacional.  

Estas plataformas de diálogo global podem servir para promover não só o 

conhecimento de língua, mas também para promover o entendimento de outras 

culturas e de gerar empatia com pessoas em contextos frágeis. 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e outros objetivos globais são 

matéria do futuro, no fundo objetivos são parte da nossa vontade e do nosso desejo de 

concretizar, e espero, por isso, que muitos professores possam em breve oferecer 

ferramentas, através do ensino de PLE e outras línguas estrangeiras, onde cabem todos 

os temas do mundo, para concretizarmos a nossa vontade de transformar o planeta no 

lugar ideal para se viver. 
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Comissão Europeia, informação sobre o mercado de trabalho na região de 

Apúlia: 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=401&acro=lmi&lang=en

&countryId=IT&regionId=ITF&nuts2Code=ITF4&nuts3Code=null&re

gionName=Puglia, consultado a 03/2020 

Decreto-Lei n.º 55/2018: 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2

018_afc.pdf, consultado em Junho 2020 

Education Glossary: https://www.edglossary.org/21st-century-skills/, 

consultado em Junho 2020 

Página do evento Culture4Future, 2019. Manifesto, Fotografias, Artigos e 

Publicações: https://culture4future.eu/ 

Plataforma lançada pela Comissão Europeia para troca de boas práticas 

entre profissionais de cultura, particularmente entre países ACP: 

https://culturexchange.eu/ 

Projeto Everyone: http://www.project-everyone.org/ 

Sustainable development Goals Knowledge Platform - Voluntary National 

Review 2017 – tradução livre: 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/italy, 

consultado em Agosto 2020 

Taxa de desemprego em Itália por região: 

https://www.statista.com/statistics/778264/unemployment-rate-

in-italy-by-region/, consultado a 03/2020 

https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/viewpoints/experts/when-content-and-learning-join.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/viewpoints/experts/when-content-and-learning-join.htm
https://ec.europa.eu/stages/home_en
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=401&acro=lmi&lang=en&countryId=IT&regionId=ITF&nuts2Code=ITF4&nuts3Code=null&regionName=Puglia
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=401&acro=lmi&lang=en&countryId=IT&regionId=ITF&nuts2Code=ITF4&nuts3Code=null&regionName=Puglia
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=401&acro=lmi&lang=en&countryId=IT&regionId=ITF&nuts2Code=ITF4&nuts3Code=null&regionName=Puglia
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf
https://www.edglossary.org/21st-century-skills/
https://culture4future.eu/
https://culturexchange.eu/
http://www.project-everyone.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/italy
https://www.statista.com/statistics/778264/unemployment-rate-in-italy-by-region/
https://www.statista.com/statistics/778264/unemployment-rate-in-italy-by-region/
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Anexo 1 

Perfil do Aluno  

A.1. Idade: _________  
A.2. Sexo: _________  
A.3. Nacionalidade: ___________________________________  
A.4. Nível de Escolaridade: _____________________________________________  
A.5. Profissão: _______________________________________________________  
A.6. País em que reside atualmente: _____________________________________  
A.7. País em que estuda/trabalha: ________________________________________  
A.8. Qual é a sua Língua Materna? _______________________________________  
A.9. Que outras línguas fala? ____________________________________________  
A.10. Em que outras línguas escreve? _____________________________________  
 
Português – Aprendizagem  
 
B.1. Conhecimentos de Línguas:  
B.1.1. Os conhecimentos de línguas estrangeiras (pode escolher mais do que uma opção)  
• Aumentam a cultura geral (enriquecimento pessoal)  
• Ajudam a compreender melhor o mundo e os outros  
• Ajudam a comunicar com amigos e conhecidos  
• Ajudam a comunicar num contexto profissional  
• Ajudam a conseguir um emprego (1º emprego, outro emprego)  
• Ajudam a progredir na carreira  
 
B.1.2. No mercado de trabalho, considera os conhecimentos de línguas estrangeiras:  
• Indispensáveis  
• Úteis  
• Dispensáveis 
 
B.2. Considera a aprendizagem de línguas:  
• Fácil   
• Difícil  
 
B.3. Opção pela aprendizagem da língua portuguesa  
B.3.1. Decidiu aprender Língua portuguesa porque (pode escolher mais do que uma opção):  
 
• Aumenta a cultura geral (enriquecimento pessoal)  
• Ajuda a compreender melhor o mundo e os outros  
• Ajuda a comunicar com amigos e conhecidos  
• Ajuda a comunicar num contexto profissional  
• Ajuda a conseguir um emprego (1º emprego, outro emprego)  
• Ajuda a progredir na carreira 
 
B.3.2. Houve outra razão, para além das apontadas, que possa tê-lo(a) motivado a aprender a Língua Portuguesa?  
• Sim  Qual? ____________________________________________  
• Não 
  
B.4. Considera a aprendizagem de Língua Portuguesa:  
• Fácil   
• Difícil 
 
B.5. Considera a aprendizagem de Língua Portuguesa:  
• Fácil, em relação a outras línguas  
• Difícil, em relação a outras línguas 
 
B.6. Qual é o seu nível de Língua Portuguesa? 
A - Básico 
B - Intermédio 
C – Avançado 
 
B.7 Qual é a norma de português que fala ou escolherá falar (caso ainda esteja a iniciar)? 
Português Europeu 
Português do Brasil 
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Perceções em relação à língua portuguesa 
 
C.1. Em que países se fala português? 
______________________________________________________________ 
C.2  Escreva o nome de 4 capitais de 4 países de língua portuguesa diferentes 
______________________________________________________________ 
C.3 Escreva o nome de 3 escritores de 3 países de língua portuguesa diferentes 
_____________________________________________________________ 
C.4 Escreva o nome de 3 cantores/bandas de 3 países de língua portuguesa diferentes 
_______________________________________________________________ 
C.5 Escreva o nome de 3 filmes ou de 3 realizadores de cinema de 3 países de língua portuguesa diferentes 
____________________________________________________________________ 
C.6 Escreva o nome de 3 presidentes da república de 3 países de língua portuguesa diferentes  
_____________________________________________________________________ 
C.7 Escreva o nome de 3 atletas famosos de 3 países de língua portuguesa diferentes  
______________________________________________________ 
C.8 Conhece algum facto histórico importante sobre um país de língua portuguesa? 
______________________________________________________ 
 
C.9 Sabia que o Português é uma língua pluricêntrica (falada em vários países, com normas nem sempre iguais)? 
Sim  Não 
 
C.9.1 Se sim. Onde descobriu? 

Na Universidade 
Na escola secundária 
Em casa 
Na internet 
Outra_________________ 
 

C.10 Quantas pessoas falam português no mundo? 

 100 milhões 

 200 milhões 

 mais de 200 milhões 
 
C.11 Em que continentes se fala Português? 
 
Africa 
America 
Europa 
Asia 
Oceania 
Ártico 
 
C.12 Diferenças entre PB e PE 
C 12.1. léxico : identifique, com PB ou PE,  a norma em que usamos 
 
banheiro                       casa de banho 
autocarro                      ônibus 
telemóvel                     celular 
 
C 12.2. gramática: identifique, com PB ou PE, a norma segundo a qual diríamos: 
 
Tem um restaurante na esquina                                 Há um restaurante na esquina 
Ele me deu o livro.                                                      Ele deu-me o livro. 
 
 
Muito obrigada pela sua colaboração! 
Ana Castro Paiva – Universidade do Porto em colaboração com a Universidade de Salento 
anacastropaiva@gmail.com  

 

  

mailto:anacastropaiva@gmail.com
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Anexo 2 
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Anexo 3 

 

 

Indique os nomes de cada divisão da casa: 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
Descreva a casa dos seus sonhos: 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

Aula de Português Língua Estrangeira 2º ano 
Tipo de atividade: Compreensão oral. Produção escrita.  
 
Vai assistir à apresentação de alguns colegas do 3º ano sobre países da CPLP (Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa). 
Imagine que esta apresentação está a ser feita por diferentes agências de viagens que 
pretendem ajudá-lo(a) a decidir qual o destino para a sua viagem de sonho. 
 
Responda às seguintes questões: 
 
1. Indique quais foram os países apresentados e as respetivas capitais. 
 
__________________________________________________________ 
2. Onde se situam (em que continente no mundo)? 
 
__________________________________________________________ 
3. Enumere 3 motivos para escolher cada um dos países. 
 
__________________________________________________________ 
4. Indique 1 motivo para NÃO escolher cada um dos países. 
 
__________________________________________________________ 
5. Que outra língua se fala em Timor Leste para além do português? 
 
__________________________________________________________ 
6. Indique 3 pontos turísticos para cada um dos países apresentados. 
 
__________________________________________________________ 
7. Que medidas deve tomar antes de partir para cada um dos países (ex. Moeda local, 
documentação, vacinação, objetos especiais a incluir na mala)? 
 
__________________________________________________________ 
8. Quais são as condições oferecidas por cada agente de viagens para cada um dos países 
apresentados (preço por pessoa, etc.)? 
 
__________________________________________________________ 
9. Chegou o momento de fazer a sua escolha. Por favor indique qual seria o país para onde iria 
e explique brevemente os motivos da sua escolha. 
Poderá iniciar a sua resposta com a seguinte estrutura: “Eu escolho ir para … porque ...” 
 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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Anexo 6 
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Anexo 7 

Leitura orientada da obra “O Cavaleiro da Dinamarca”  
Sophia de Mello Breyner Andersen 

Universidade de Salento, Lecce  
1º semestre 2018/2019 

1 – Identifica o espaço em que se situa a casa do Cavaleiro. Justifica. 
2 – Lê atentamente a descrição da floresta nas diferentes estações do ano. 

2.1 – Na Primavera, a natureza voltava a encher-se de vida. Diz por palavras tuas como 
se dava essa mudança. 

2.2 - NoVerão continuava a haver movimento, cores, sons que davam vida à natureza? 
Justifica a tua resposta. 

2.3 Apesar de tudo era no Inverno que se vivia “a maior alegria”. Porquê? 
3 - “A noite de Natal era igual todos os anos” 

3.1 O que aconteceu de diferente este Natal? 
3.2 E o que aconteceu depois do Natal? 

II 
1. Identifica as relações de palavras existentes entre os vocábulos destacados. 

a) O cavaleiro tem o dobro do cuidado na floresta. Eu não dobro a roupa. 
b) O cavaleiro chegou são a casa. Estas são as suas aventuras da sua viagem. 
c) A sua mulher coseu-lhe o manto. O seu criado cozeu um peru em sua homenagem. 
III 
Escolhe um dos seguintes temas: 
a) Relata uma viagem que tenhas feito: onde, com quem, quando, espaços visitados, etc. 
b) Relata uma viagem que gostarias de fazer: onde, com quem, quando, espaços visitados, etc. 
 
Fonte: Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 
Ano letivo 2013/2014 
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Anexo 8 

 

 

Valerio Lo Barco: Laurea Magistrale 1º ano – S. Tomé e Príncipe | Eleonora Centonze: Laurea Triennale 3º ano - Brasil 

 

Graziana Chiloiro – Laurea Triennale 3º ano – Timor-Leste 

 

Bianca Candalice – Aluna da Laurea Trienale 3º ano – Cabo Verde 
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Bianca Carlucci – Aluna da Laurea Magistrale 2º ano - Angola 
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Anexo 9 

Aula 2: Escrever uma carta informal 

Escreve uma carta ao Professor Elia em português e conta-lhe como vais e o que tens feito. 

Descreve: 

a) como foram as tuas férias de Verão; 

b) como foi o início do ano letivo; 

c) como tem estado o tempo em Lecce; 

d) relembra algumas das coisas que ele te ensinou e que mais gostaste; 

e) despede-te e demonstra-lhe como sentes a sua falta. 

 

Como iniciar a carta? 

Em primeiro lugar deves escrever no canto superior direito o local (cidade) e data do dia em que 

estás a escrever a carta. Por ex. Lecce, quinta-feira, 18 de Outubro 2018. 

Ainda te lembras dos dias da semana? E dos meses do ano?  

Dias da semana: Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado e 

Domingo 

Meses do ano: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, 

Novembro, Dezembro. 

Estações do ano: Primavera, Verão, Outono, Inverno 

 

Alguns exemplos possíveis de abertura: 

Caro(a) amigo(a): / Caro(a) amigo(a), (menos informal) 

Caro Professor: / Caro Professor Elia, (menos informal) 

Professor Elia: / Professor Elia, 

 

Outros exemplos possíveis para escrever a um amigo ou familiar: 

Alberto e Giorgia: / Alberto e Giorgia, 

Olá, Marta! / Olá, Marta, (familiar) 

Querida mãe, 

Querido Ricardo: / Querido Ricardo, (muito íntimo) 

Querido(a) amigo(a): / Querido(a) amigo(a), (muito íntimo) 

 

Usa os tempos verbais: Presente do indicativo e Pretérito Perfeito. Vê em baixo exemplos: 

Presente 

Estar: Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vocês estão, eles estão 

Ser: Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vocês são, eles são 

Ir: Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vocês vão, eles vão 

Pretérito perfeito 

Estar: Eu estive, tu estiveste, ele esteve, nós estivemos, vocês estiveram, eles estiveram 

Ser: Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vocês foram, eles foram 

Ir: Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vocês foram, eles foram 

Como terminar a carta? 

Alguns exemplos possíveis de fecho: 
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Saudações de amizade, / Saudações cordiais / Com amizade, (relativamente formal) 

Um abraço, (informal) 

Um grande / forte abraço, 

Outros exemplos possíveis para escrever a um amigo ou familiar: 

Um beijinho, / Um beijo, / Muitos beijos, / Muitos beijinhos, Muitas saudades, 

 

 

Anexo 10 
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Anexo 11 
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Anexo 12 

A piscina do Tio Victor, Ondjaki 
A partir do texto que lemos do Ondjaki desenha uma banda desenhada, em conjunto 
com o teu colega do lado. Imagina agora a história do Tio Gian Luigi de Lecce que foi a 
Roma visitar a sua família e conta aos sobrinhos as coisas extraordinárias que 
acontecem em Lecce. Em primeiro lugar pensa num título para a história. 
Podes usar os seguintes diálogos para te orientar: 
 

  

Isto vocês de Roma nunca 

viram!  

Nós lá em Lecce temos um 

obelisco enorme que chega ao 

céu, quem sobe vê os Alpes ao 

longe e o Evereste do outro 

lado... Ainda por cima feito de 

pedras preciosas.  

Vocês de Roma não 

aguentam, andam aqui a 

comer esparguete! 

Vocês aqui da equipa da 

alcachofra não aguentam..., o 

nosso anfiteatro lá é todo 

cheio de queijo mozzarella e 

burrata. Vai todo o mundo, vem um barco 

buscar a malta de Roma até ao 

porto de Brindisi para verem o 

Adriático! Eu já tinha comprado 

os bilhetes! Preparem a roupa, 

vão todos comer um pedaço da 

nossa catedral de massa fresca, 

nós lá não comemos carbonaras.  

Não tem maka nenhuma, 

pode ir toda a malta da rua, 

temos lá em Lecce a porta 

de Napoli e de Rudie que 

são feitas de material 

futurista... Quem passa por 

essas portas só sai de 

ferrari. 

A praça principal é feita de 

pasticciotto de pistacho, a 

Catedral de massa com 

forma de orelhinhas, 

carrega-se num botão e sai 

bué água benta com gás 

com que também se 

batizam bebes!... 
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Identifica nos diálogos as palavras do Português de Angola que conheces. 
Escreve o seu significado em Português padrão. 
Qual seria a coisa que mais gostarias de encontrar numa cidade que fosses visitar? 
Guloseimas? Fontes de coca-cola? Carros desportivos? Ou jogos de futebol? 
 

  

Tio, um dia podemos mesmo 

ir à tua cidade? 

Nem sabes do máximo... No 

barco que vos vem buscar, 

há bailes de zumba a 

viagem inteira. E há jogos 

de futebol, competições de 

karaté e jujitsu à chegada e 

bebem iogurtes com 

palhinhas... pelo nariz!  Lá 

em Lecce crescem chuingas 

de tangerina nas árvores, é 

só apanhar. 

Tem um rio que passa debaixo 

da cidade e quem bebe daquela 

água fica para sempre jovem, 

joga futebol como o Ronaldo e 

fala português com sotaque do 

Porto! 
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Anexo 13 
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Anexo 14 
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Anexo 15 
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Anexo 16 
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Anexo 17 
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Anexo 18 

Exemplo de atividade proposta para o ODS 5 – Igualdade de Género: 

Níveis: A2 + e B1 + 

Idades: Quaisquer 

Duração: Cerca de 30 min. 

Objetivos: - Análise crítica das representações de género nos materiais didáticos; 

- Ser capaz de fazer comparações, verificar representações nos textos 

sobre qualidades e competências atribuídas aos diferentes géneros  

Materiais: Manuais e outros recursos de ensino da língua estrangeira alvo 

Desenvolvimento 

da atividade: 

- São formados grupos de 4 alunos e atribuído a cada grupo um manual 

ou fotocópias de recursos usados na aula para análise; 

- Contagem: os alunos devem contar e registar os elementos: 

- Género dos autores do manual; 

- Género dos autores indicado nas bibliografias; 

- Imagens de elementos do sexo feminino e sexo masculino; 

- Tipo de atividades a que estão associados elementos do sexo 

feminino e tipo de atividades a que estão associados elementos 

do sexo masculino quando são usados os termos ela/ele, 

mulher/homem, menina/menino, etc., tomada de vez nas 

conversas e de iniciativa. 

- Sistematização: 

o Personagens ativas vs passivas 

o Personagens maiores vs menores 

o Imagens estereotipadas vs imagens neutrais ou não-

estereotipadas 
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o Áreas das atividades desenvolvidas por cada elemento de 

sexo diferente valorizadas economicamente e 

intelectualmente pela nossa sociedade ou não (ex. cozinhar, 

tomar conta dos filhos, lavar o carro) 

Atividades 

adicionais para 

níveis avançados e 

aulas com maior 

duração: 

- Análise qualitativa: 

Público-alvo do texto e motivos 

- Verificar a justaposição de imagem e texto, tipo de enredo, 

personagens e como estão descritas o que dizem e fazem 

- Verificação do vocabulário e escolha do tópico 

 

 

 

 

Níveis: A2 + e B1 + 

Idades: Quaisquer 

Duração: Cerca de 30 min. 

Objetivos: - Ser capaz de criar relações de neutralidade entre profissões e géneros; 

- Ser capaz de manter uma discussão sobre igualdade de género 

Materiais: - Fotografias ou imagens de elementos do sexo feminino e masculino a 

desempenhar diferentes profissões 
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Desenvolvimento 

da atividade: 

A turma faz um brainstorming de títulos profissionais: 

- polícia | médico/a | enfermeiro/a | ator/atriz | vendedor/a | 

professor/a | carteiro/a | bombeiro/a | trolha | piloto | secretário/a | 

engenheiro/a | parteiro/a | arquiteto/a | barman/woman etc. 

Do inglês: o policeman / doctor / nurse / actress / salesman 

/ nurse / teacher / postman / fireman / builder / 

pilot / secretary / engineer / midwife / architect, 

etc. 

- Identificar as palavras que de forma natural há tendência a usar no 

feminino ou a associar com mulheres/homens; 

- Aos pares os alunos dividem as palavras em dois grupos caso 

consideram que são títulos profissionais mais adequados para homem 

ou para mulher. 

- Poderá causar confusão e discussão (um homem pode ser parteiro? 

Uma mulher pode ser trolha?); 

- Depois de os grupos terem terminado as combinações, partilham os 

resultados com o resto da turma. Discute-se que palavras são 

apropriadas apenas para homens e quais são adequadas apenas para 

mulheres e quais são apropriadas para ambos (de género neutral). Por 

exemplo “midwife” pode parecer uma profissão apenas para mulher 

mas significa pessoa que está com (mid) a mulher que vai dar à luz 

(wife), portanto é uma palavra com neutralidade de género. 

- Perguntar aos estudantes se as mulheres trabalham como polícias / 

apagam fogos / conduzem aviões ou se os homens trabalham como 

enfermeiros ou parteiros. 

- Se a resposta for sim, dar-lhes uma lista de profissões e perguntar 

como alterar os nomes de forma a serem mais inclusivos (com o apoio 

de dicionários ou procura na internet): 

Título Profissional sexista Título Profissional neutral 

Policeman Police officer 
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Salesman Sales representative 

Actress Actor 

Postman Postal worker 

Fireman Firefighter 

Stewardess Flight Attendant 

Waitress Waiter-server 

Chairman Chair 

Business man Business executive 

*Em português: o exemplo de mulher-a-dias, homem-de-negócios 

- Comparar e discutir as respostas.  

- O foco dos alunos deverá dar atenção às palavras de género neutro 

como pilot, doctor, nurse, teacher, secretary  

* em português piloto, gerente, polícia, eletricista, presidente 

 

- Em grupos de dois fazem uma pesquisa na internet por estas 

profissões. Devem comparar os grupos de imagens encontradas: em 

quantas imagens encontram homens e em quantas encontram 

mulheres. 

- Lançar um debate sobre o tema:  

1. Por que motivo aparecem mais homens representados como 

médicos e pilotos e mulheres como secretárias ou enfermeiras? 

2. Quais as perceções na cultura de origem dos alunos em relação às 

profissões comuns de homens e mulheres? 

3. Uma história para ilustrar suposições estereotipadas: 

A father and his son were involved in a tragic car accident and the father 

was killed. His son was taken to hospital and, when he was wheeled into 

the operating theatre, the doctor exclaimed: 

‘Oh no, that’s my son!’ Why did the doctor say this? 
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(The doctor, of course, was the son’s mother.) 

 

Para Trabalho de Casa os alunos podem escrever os nomes de algumas 

profissões na sua própria língua que sejam neutrais. 

Se não puderem encontrar nenhum nome na sua língua então devem 

encontrar profissões que sejam masculinas e analisar como são usadas 

quando referidas a elementos do sexo feminino. 
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Anexo 19 

Exemplos de atividade proposta para o ODS 8  –  na área do emprego jovem: 

Níveis: B1 

Idades: 14 + 

Duração: 60-80 minutos 

Objetivos: - Consciencializar os alunos para os problemas relacionados com o 

desemprego; 

- Potenciar a sua capacidade para encontrar soluções 

Materiais: Documentos de suporte sobre o desemprego jovem 

Brochuras sobre programas e apoios governamentais de combate ao 

desemprego 

Desenvolvimento 

da atividade: 

- Criar grupos de 4 ou 5 elementos 

- Escrever “desemprego” no quadro 

- Os grupos têm dois minutos para fazer um brainstorming de palavras 

que relacionam com desemprego 

- Os estudantes podem partilhar com a turma as palavras que 

escolheram e explicar a sua ligação a desemprego; 

- Perguntar aos colegas o que sabem sobre o problema: 

1. O que sabes sobre os níveis de desemprego jovem no teu país? 

2. Que países consideras que têm problemas com esta questão? 

3. Que outros problemas estão relacionados com desemprego jovem? 

 

Abrir a discussão a toda a turma e pedir aos alunos para partilharem o 

que sabem/descobriram. 

- Os mesmos grupos organizam-se para criar uma apresentação para 

informar outras pessoas sobre os problemas e soluções possíveis para 

o desemprego jovem. Os outputs podem ser sobre a forma de relatório, 

infografia, vídeo ou apresentação PPT. (produção escrita e oral – vídeo) 
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Algumas questões para orientação: 

- Que países são mais afetados pelo desemprego jovem? 

- Que faixas etárias são mais afetadas? 

- Quantas pessoas no mundo são afetadas? 

- O impacto do problema é maior para jovens mulheres ou 

jovens homens? 

- Quais as consequências do desemprego jovem? 

- Quais as soluções possíveis? 

 

- Quando as apresentações estiverem preparadas e finalizadas são 

apresentadas aos outros grupos para que seja dado feedback no seu 

trabalho. 

Para trabalho de casa os alunos fazem mais pesquisa para descobrir 

mais sobre o problema. (o professor deve criar questões de orientação 

para esta pesquisa). Devem incluir as fontes de onde retiram a 

informação. 

 

 

 

Níveis: B1 + 

Idades: 14 + 

Duração: 60 minutos 

Objetivos: - Imaginar como criar o próprio negócio 

- Desenvolver empatia com outras pessoas a tentar sair da pobreza 

- Desenvolver competências na área de empreendedorismo 

- Aprender a organizar uma campanha de crowdfunding/ financiamento 

coletivo 

- Ser capaz de ler e interpretar dados sobre financiamento  
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- Ser capaz de fazer apresentações com impacto e explicar termos mais 

complexos sobre a forma de funcionamento de um determinado 

negócio 

Materiais: Sala equipada com computadores com acesso à internet 

Espaço com mesas para grupos e projetor ou pósteres e marcadores 

https://www.kiva.org/ 

Desenvolvimento 

da atividade: 

- O professor começa por apresentar as plataformas de financiamento 

coletivo e explicar o que são e como funcionam e dá 5 minutos aos 

alunos para verificarem as plataformas e explorarem as diferentes 

campanhas 

- Entregar cópias da ficha quadro de trabalho 1 

- A turma é dividida em grupos de 3 pessoas 

- Pedir aos alunos para tentarem imaginar que vão lançar o seu próprio 

negócio e que para começar têm muito pouco dinheiro (baixo 

orçamento, cerca de 200 EUR.). 

- Podem pensar durante 5 minutos que negócio seria; 

- Devem explicar ao resto da turma o tipo de negócio em que pensaram; 

- Dar-lhes a possibilidade de pedirem um empréstimo ao banco para 

começarem e devem pensar numa forma (oralmente) de convencerem 

o banco a conceder-lhes este empréstimo; 

- Expõem ao resto da turma os argumentos que apresentariam para 

conseguir o empréstimo do banco;  

- Questionam-se quais são as probabilidades de o banco emprestar 

realmente este dinheiro. 

- O professor explica aos alunos que há muitas pessoas pobres que têm 

ideias de negócios, mas é muito difícil conseguirem financiamento para 

tornar as ideias realidade. 

- O professor explica aos alunos que há sites na internet, como viram 

no início da aula, para angariar fundos para os seus projetos, onde as 

comunidades financiam voluntariamente (através de uma contribuição) 

https://www.kiva.org/
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as suas ideias. Podem ser feitos também pequenos empréstimos de 

forma a promover a entreajuda entre os membros de uma determinada 

comunidade. 

- O professor pode mostrar vários exemplos de plataformas (Kiva, 

Kickstarter, PPL) e explicar que com um mínimo de 5 EUR. às vezes é 

possível ajudar as pessoas a melhorar as suas vidas. 

- Em pares os alunos imaginam que têm 100 EUR. para apoiar uma 

causa ou projeto. Dá-lhes acesso às plataformas de crowdfunding e 

pede-lhes para analisar as diferentes ideias das pessoas e selecionar um 

projeto a financiar. 

Podem contribuir com 100 EUR. apenas para um projeto ou dividir esse 

valor entre várias pessoas, mas têm de justificar a sua decisão e 

concordar/negociar entre os pares. 

- Entrega-lhes a ficha de trabalho com o quadro para completar a 

informação sobre cada um dos projetos selecionados: 

 

1 - Ficha-quadro de trabalho 

Informações sobre os 

projetos 

1 2 3 4 

Nome do projeto/pessoa     

Propósito do 

empréstimo/contribuição 

    

Meta do projeto     

Quanto falta para 

alcançarem a meta? 

    

Valor a contribuir     

Motivos para selecionar 

este projeto 

    

 



Mestrado em Português Língua Estrangeira/FLUP  Ana Castro Paiva 

185 

 

- Os alunos partilham as decisões com o resto da turma expondo 

oralmente o resultado das negociações e decisões em grupo descritos 

no quadro 1. 

- Para finalizar os alunos formam novamente grupos de 4 elementos e 

discutem as seguintes questões: 

Que tipo de pessoa colabora/contribui para este tipo de 

plataforma? 

Por que motivo fazem contribuições? 

Consideram que têm sempre retorno do seu empréstimo ou 

contribuição? 

Quais são as vantagens e desvantagens de usar uma plataforma 

para angariar dinheiro? 

Usariam uma plataforma deste tipo? 

Como chegaram à decisão sobre a pessoa a quem emprestar o 

dinheiro? O que influenciou a vossa decisão? 

 

Sugestão: Dar leituras e recursos online adicionais sobre o tema. 
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Níveis: B1 + 

Idades: 14 + 

Duração: 60 minutos 

Objetivos: - Consciencializar os alunos para práticas de Turismo Sustentável 

- Apresentar o turismo sustentável como uma oportunidade para 

criação de emprego e crescimento económico sustentável 

- Desenvolver competências de produção oral e produção escrita 

ligadas à área turística 

- Desenvolver uma consciência crítica relativamente aos prós e contras 

do turismo e pensar em elementos que promovam atividades e práticas 

de turismo mais sustentáveis. 

Materiais: - Sala de computadores equipada com projetores 

- Apresentação PPT com fotografias de destinos turísticos: Ilhas 

Galápagos, Maldivas, Grande Barreira de Coral, Veneza, Mar Morto, 

Alpes, Madagáscar, Bacia do Congo, Parque Nacional Glacier (USA), Taj 

Mahal 

*No caso de PLE poderia ser adotada uma apresentação sobre as 

reservas naturais/destinos turísticos de Portugal e outros países CPLP 

ou adaptar ao contexto do Sul de Itália. 

Desenvolvimento 

da atividade: 

-O professor dá aos alunos uma folha com frases sobre turismo: 

1. O turismo destrói as vidas e lugares por onde os turistas 

passam para ver; 

2. O turismo é uma das melhores formas de melhorar a 

economia de qualquer país; 

3. Se um país construir a sua economia com base no turismo, 

uma alteração climática pode destruir toda a economia; 

4. O turismo é uma forma das pessoas ricas irem ver como 

vivem os pobres; 



Mestrado em Português Língua Estrangeira/FLUP  Ana Castro Paiva 

187 

 

5. Viajar torna as pessoas mais abertas, tolerantes e ajuda-as a 

compreender melhor outras culturas e pessoas; 

6. A maioria das pessoas que viajam para fora veem muito 

pouco da realidade do país e da cultura que visitam. 

-Os alunos devem ler as frases e decidir com quais concordam e com 

quais não concordam; 

-Depois de lerem e definirem as suas ideias sobre as frases, devem 

levantar-se e trocar ideias com o resto da turma e partilhar a sua 

opinião com os outros alunos sobre as frases; 

- Devem tentar encontrar alunos que têm ideias semelhantes às suas. 

 

-Agora os alunos devem trabalhar em pares, o professor atribui a cada 

um a letra A e B. Os alunos A devem concordar com todas as frases, os 

alunos B devem discordar de todas as frases. O objetivo é tentarem 

discutir cada frase e convencer o outro que a sua frase é a mais correta. 

Têm 2 minutos para cada frase. 

- Em grupos de 4 devem fazer um brainstorming para chegar a uma lista 

de prós e contras sobre uma economia baseada no turismo. 

- Depois de chegarem a uma conclusão é projetada a apresentação PPT 

com fotografias de destinos turísticos e os alunos devem responder ao 

professor que lugar gostariam mais de visitar: Ilhas Galápagos, 

Maldivas, Grande Barreira de Coral, Veneza, Mar Morto, Alpes, 

Madagáscar, Bacia do Congo, Parque Nacional Glacier (USA), Taj Mahal 

- O professor dá o seguinte link aos alunos para uma infografia (em EN): 

http://editorial.designtaxi.com/news-10plc0507/big.jpg 

Devem encontrar o lugar que selecionaram e perceber quanto tempo 

têm para visitá-lo e porquê. 

- Depois devem procurar os restantes países na infografia e perceber 

quais é que estão ameaçados devido ao resultado direto do turismo e 

partilhar com o professor e a turma o resultado. 

http://editorial.designtaxi.com/news-10plc0507/big.jpg
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- Em grupos de quatro os alunos devem pensar como é que o turismo 

pode ser tornado mais sustentável. Que tipo de conselho deve ser dado 

aos turistas para encorajá-los a provocar menos estragos aos lugares 

que visitam. 

- Quando terminarem podem ver esta infografia sobre turismo 

sustentável: http://tinyurl.com/mzyrrhv e verificar se todas as suas 

ideias/conselhos estão plasmados na infografia ou se são novos 

adicionais. 

 

 

 

 

 

  

http://tinyurl.com/mzyrrhv
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Anexo 20 

Competências Proposta 1 Proposta 2 

Interação Oral Diálogo em grande grupo 

sobre vantagens e 

desvantagens de viver na 

cidade e no campo 

Diálogo em grande grupo 

sobre o bairro de Christiana, 

em Copenhaga já 

mencionado por uma aluna 

numa das aulas anteriores. 

Compreensão oral/ 

audiovisual /expressão oral 

Visualização de uma 

reportagem sobre Cabrum 

para apreensão do sentido 

geral. Diálogo sobre o que 

compreenderam da 

reportagem. Realização de 

exercícios de compreensão 

oral e nova visualização do 

vídeo. Diálogo em pares para 

confronto de respostas. Nova 

visualização e correção 

 

Compreensão oral/ 

audiovisual / compreensão 

escrita / expressão oral 

 Visualização de uma 

reportagem sobre Cabrum 

para apreensão do sentido 

geral. 

Realização de exercícios de 

compreensão oral/da leitura 

(preenchimento de espaços 

não acompanhado da 

visualização) 

Novas visualizações do vídeo 

(2x) 

Correção (aula seguinte) 
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Nova visualização do vídeo 

para aprofundamento da 

compreensão do mesmo e 

retoma 

Compreensão escrita Leitura de um texto sobre 

comunidades eco-

sustentáveis. 

Realização individual de 

exercícios de compreensão 

escrita. Correção 

Leitura silenciosa de um texto 

sobre comunidades eco-

sustentáveis 

Leitura oralizada da 

professora e esclarecimento 

de vocabulário parágrafo a 

parágrafo 

Realização individual de 

exercícios de compreensão 

escrita 

Correção 

Funcionamento da língua Introdução aos pronomes de 

complemento direto e 

indireto. Abordagem dos 

pronomes de complemento 

direto e indireto. 

Realização e correção de 

exercícios de sistematização 

deste conteúdo (fichas de 

trabalho de uma gramática). 

Retoma aos pronomes de 

complemento direto e 

indireto 

 

Compreensão oral/ 

audiovisual 

Visualização do trailer do 

filme de Pedro Serra - “Que 

Estranha Forma de Vida” 

Visualização do trailer do 

filme de Pedro Serra - “Que 

Estranha Forma de Vida” 

Interação oral Diálogo em grande grupo 

sobre vantagens e 

desvantagens de viver neste 

tipo de comunidades e se 

gostavam de viver numa 

Diálogo em grande grupo 

sobre vantagens e 

desvantagens de viver nesse 

tipo de comunidades e se 

gostavam de viver numa 



Mestrado em Português Língua Estrangeira/FLUP  Ana Castro Paiva 

191 

 

comunidade eco-sustentável 

e porquê. 

comunidade do tipo em 

questão e porquê 

(preparação em casa) 

Produção escrita Redação individual, em casa, 

de 15 regras para viver em 

mais harmonia com a 

natureza 

 

Produção escrita /interação 

oral / diálogo intercultural 

 Redação em pares, em aula, 

de 10 regras para deixar 

menos pegada ecológica e 

viver em mais harmonia com 

a Natureza 

Interação oral Diálogo em grupo para 

negociar as 15 regras do 

grupo, a partir da produção 

das 15 regras que cada um 

redigiu em casa. 

Negociação em grande grupo 

até terem só 15 regras. 

 

Produção e interação orais / 

consciência ambiental 

 Apresentação das 10 regras 

de cada par e discussão das 

mesmas em grande grupo. 

Consciência ambiental Divulgação das 15 regras da 

turma no convívio de fim de 

1º semestre 

 

Produção escrita  Redação de um texto de 

opinião. 

Gostarias de viver neste tipo 

de comunidade? Justifique a 

sua opinião. (100-120 

palavras) (trabalho para casa) 
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Expansão Sugestões de visualização: 

Que estranha forma de vida, 

de Pedro Serra e “Estranha 

forma de vida”, de Amália 

Rodrigues 

Sugestões de visualização: 

Que estranha forma de vida, 

de Pedro Serra e “Estranha 

forma de vida”, de Amália 

Rodrigues (figura já estudada 

nas aulas) 

Carvalho, A., (2020) material do Workshop Unidade sobre comunidades eco-sustentáveis (A2) 

apresentado no Evento Educação para o Desenvolvimento Sustentável e Ensino de Português 

Língua Não Materna, FLUP, Fevereiro 2020.  
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Anexo 21 

O uso excessivo de recursos naturais, o consumismo exagerado, aliado a uma grande produção 

de resíduos, são marcas de degradação ambiental das sociedades humanas actuais que ainda 

não se identificam como parte integrante da Biosfera. Foi a pensar na dimensão crescente das 

marcas que deixamos e na forma de quantificá-las, que os especialistas William Rees e Mathis 

Wackernagel desenvolveram, em 1996, o conceito de Pegada Ecológica. A Pegada Ecológica foi 

criada para nos ajudar a perceber a quantidade de recursos naturais que utilizamos para 

suportar o nosso estilo de vida, onde se inclui a cidade e a casa onde moramos, os móveis que 

temos, as roupas que usamos, o transporte que utilizamos, o que comemos, o que fazemos nas 

horas de lazer, os produtos que compramos, entre outros. 

A Pegada ecológica não procura ser uma medida exacta mas sim uma estimativa do impacto que 

o nosso estilo de vida tem sobre o Planeta, permitindo avaliar até que ponto a nossa forma de 

viver está de acordo com a sua capacidade de disponibilizar e renovar os seus recursos naturais, 

assim como absorver os resíduos e os poluentes que geramos ao longo dos anos. 

No conceito de Pegada ecológica está implícita a ideia de que dividimos o espaço com outros 

seres vivos e um compromisso geracional, isto é, “capacidade de uma geração transmitir à outra 

um planeta com tantos recursos como os que encontrou” (Relatório Brundtland 1987) 

Extraído de Propostas de Didatização dos Contos, pág. 177 Contos em Português: ler para 

aprender em PLE de Rosa Bizarro, Lola Geraldes Xavier, Ed. Instituto Politécnico de Macau, 2017.  
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Apêndices 
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Apêndice 1 

 

 

  



Mestrado em Português Língua Estrangeira/FLUP  Ana Castro Paiva 

196 

 

Apêndice 2 
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Apêndice 3 
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Apêndice 4 
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Apêndice 5 
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Apêndice 6 
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Apêndice 7 
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Apêndice 8 
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Apêndice 9 

Norme per la redazione del corpus I-
FALA 

 
Progetto di corpus filmico ideato e diretto da Gian Luigi De Rosa 

in collaborazione con Francesco Morleo 

● I turni conversazionali devono essere indicati con una V. 

● Tutte le battute di un personaggio devono rientrare nel turno conversazionale.  

● Se c’è una pausa molto lunga o un cambio di scena che riguarda sempre lo stesso 

personaggio il testo dev’essere spezzato, creando un altro turno conversazionale. 

● Brevissime battute di personaggi secondari devono essere indicate con VX (si 

tratta di battute molto brevi che non aggiungono molto al tessuto 

conversazionale). 

● Voci fuori campo: 

− Voce narrante: V-off 

− Monologo di un personaggio fuori campo: tutte le informazioni più -off 

− Voce fuori campo di un personaggio durante uno scambio linguistico: 

indicazioni come se fosse in scena.  

● I personaggi saranno distinti: 

− Sesso: M/F 

− Età: fino a 10 con B; fino a 20 anni sarà indicato con G; 21-30 con G1; 31-40 

con una A; 41-50 con A1; 51 a 60 con la lettera M; da 61 a 70 O1; da 71 in 

poi O2). 

− Provenienza: URB per urbana, RUR per rurale e SURB per le aree suburbane 

delle grandi megalopoli. 

− Grado di Scolarizzazione: Alta (Parlante Colto Urbano) con GSA; Medio-Alta 

con GSMA; Medio-Bassa (GSMB) e Bassa (Parlante Varietà Popolari) GSB. 



Mestrado em Português Língua Estrangeira/FLUP  Ana Castro Paiva 

208 

 

● Parti di testo non comprese indicate con il colore rosso 

● Parti di testo di cui non si è sicuri (testo testo testo) 

● Personaggi non identificabili: Vindef. 

● Informazioni socio non definite aggiungere indef. dove manca l’informazione 

Es: non si riesce a collocare il personaggio in una determinata fascia d’età. In 

questo caso scriveremo tutto tranne l’informazione mancante V1 (F.B.indef). 

● nel caso di flashback collocare FL dopo il numero del turno.  

Es:  

Come trascrivere tratti morfo-fonetici non standard:  

tratti prosodici: intonazione, accento e ritmo quando questi si presentano come tratti.   

 

● In caso di PE, le elisioni dovute a tratti prosodici: intonazione, accento e ritmo e 

a fenomeni fonosintattici vanno indicate solo ed esclusivamente quando non 

rientrano nella normalità dei tratti soprasegmentali. 

● Quando si creano liason o fenomeni di sandhi (fenomeni fonosintattici) come nel 

caso, nel PE, di “qu’aquilo” versus “que aquilo” si trascrive la forma standard e 

poi tra parentesi la forma articolata [qu’aquilo]. Quando, come succede nel PB, le 

elisioni sono generalizzate, queste vengono trascritte: “O que é que é isso?” versus 

“Que que é isso?”/ “Que qué isso?”. 

● Quando ci troviamo dinanzi ad aferesi, per il PE, possiamo indicare il fenomeno 

con l’uso dell’apostrofo: estás > ‘tás; está >´tá; per il PB possiamo mantenere la 

forma aferetica collocando solo l’accento: tô, tá.  

● In caso di sincope legata a tratti di un registro informale non monitorato, possiamo 

evidenziare il fenomeno con l’apostrofo e tra parentesi quadra, ma solo dopo aver 

trascritto la parola nella forma standard: mesmo [me’mo] 

● Nel caso in cui le forme apocopate creino discordanza nel sintagma nominale, tale 

discordanza (o concordanza variabile) verrà indicata con Ø:  

 

es.: eu pego as malaØ 

 

● Nel caso in cui si riscontra discordanza tra SOGG e VERB, tale discordanza (o 

concordanza variabile) verrà indicata sottolineando e riportando in grassetto i due 

costituenti della frase interessati:  

 

es.: chegou muitos livros 

 

Le interiezioni, le ripetizioni e tutte le “sporcature” riprodotte nel parlato filmico vanno 

trascritte. 
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Figura 5 – Descritores de mediação de conceitos Companion 2018:119 
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Figura 6 - Descritores de mediação da comunicação Companion 2018:125 
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Apêndice 14 

 

 

Conteúdo deste apêndice retirado de: Comissão Europeia, (2018) Quadro para a Cooperação Europeia 
no domínio da Juventude: Estratégia da União Europeia para a Juventude 2019-2027. Disponível em: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=PT  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=PT
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Apêndice 16 

OPINIÃO 

E se a África rejeitasse os Objectivos de Desenvolvimento 

Sustentável? 47 

Como manifestação de compromisso com o bem-estar de todos, as 

metas dos ODS não são uma má ideia. Já como programa de acção... 

1 de agosto de 2019, 6:01 

A pergunta do título recupera uma idêntica, “que tal se fosse a África a rejeitar o 

desenvolvimento?”, feita por uma académica camaronesa, Axelle Kabou, nos anos 

noventa. Ao contrário dela, porém, que responsabilizava as elites africanas pelo fracasso 

do desenvolvimento, a minha pergunta é bem literal: e se os africanos dissessem 

“não” aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)? É a África que precisa 

deles ou a burocracia internacional do desenvolvimento e da caridade remunerada que 

precisa de uma África que precise dos ODS? 

Confesso que não me sinto bem falando desta maneira sobre os ODS. É como se 

estivesse contra a eliminação dos problemas que afligem milhões de pessoas. Quem se 

opõe aos ODS, como eu, não deve ter coração, nem empatia. É, na verdade, sintomático 

que a discussão de um assunto tão sério como este precise de ser prefaciado desta 

maneira. Mostra não só até que ponto o assunto mexe com as nossas convicções éticas 

como também transforma toda a interpelação crítica numa manifestação de posição 

ideológica. 

Os ODS foram aprovados pela Assembleia Geral da ONU para darem continuidade aos 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. Os últimos, declarados em 2000, tinham 

como meta cortar pela metade o número de esfomeados, pobres, doentes, etc., até 

2015. Como era de esperar, as metas não foram atingidas. Os primeiros propõem-se 

eliminar esses males até 2030. Não é preciso ser vidente para suspeitar que essas metas 

também não serão logradas. 

                                                      

47 https://www.publico.pt/2019/08/01/mundo/opiniao/africa-rejeitasse-objectivos-desenvolvimento-
sustentavel-1881616 – em jornal “O Público” online consultado a 1 de Março 2020 

https://www.publico.pt/2015/09/25/mundo/noticia/no-seu-70-aniversario-onu-lanca-roteiro-para-o-mundo-perfeito-1708949
https://www.publico.pt/2019/03/31/mundo/noticia/primeira-ha-africanos-sair-pobreza-extrema-entrar-1867495
https://www.publico.pt/2015/01/22/mundo/noticia/objectivos-do-milenio-em-balanco-derrotas-e-conquistas-1682884
https://www.publico.pt/2019/08/01/mundo/opiniao/africa-rejeitasse-objectivos-desenvolvimento-sustentavel-1881616
https://www.publico.pt/2019/08/01/mundo/opiniao/africa-rejeitasse-objectivos-desenvolvimento-sustentavel-1881616
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Como manifestação de compromisso com o bem-estar de todos, as metas não são uma 

má ideia. Contudo, como programa de acção deixam muito a desejar. As minhas 

reticências têm duas fontes de sustentação. Uma é política, a outra conceitual. 

A política interroga-se sobre que sentido faz uma agenda política internacional que 

praticamente impõe o conteúdo local da política. Este problema pode não parecer 

evidente para países com sistemas políticos mais consolidados como Portugal, por 

exemplo. Mas para um país como Moçambique, a existência de uma agenda 

internacional como a formulada pelos ODS pode significar a trivialização da política local. 

Ao invés de lograr o desenvolvimento através da deliberação e da confrontação de 

projectos alternativos, os ODS sufocam o debate premiando aqueles que com eles 

concordam. Isto é tanto mais problemático quanto sabemos, pela idealização do 

processo europeu de desenvolvimento, que a confrontação de ideias, não só reforçou a 

política, como também permitiu que se tomassem as melhores medidas ou, pelo menos, 

mais consensuais. O pluralismo de ideias é trunfo no desenvolvimento. 

Ademais, o desafio do desenvolvimento em África nunca consistiu na falta de soluções, 

nem mesmo de meios. Em certo sentido, o maior problema consistiu na fraca 

capacidade africana de gerir os efeitos das soluções. A corrupção, a repressão, os 

conflitos violentos, a migração descontrolada, etc., não são manifestações do que há de 

errado na cultura ou mentalidade africanas. Antes pelo contrário, estes males 

costumam ser respostas ao que no continente se faz para o desenvolver. 

Há corrupção porque há dinheiro para fazer outras coisas; há repressão porque os 

políticos não gostam da maneira como as pessoas usufruem da liberdade; há conflitos 

violentos porque existem mecanismos institucionais de resolução de conflitos que são 

instrumentalizados por quem tem mais poder, etc. Ou, por outra, em África a solução 

não é sempre a solução. Ela é, num primeiro e, talvez até, num segundo momento, 

apenas um problema. Os ODS não têm nenhuma sensibilidade para esta questão 

essencialmente metodológica. 

A segunda fonte de sustentação das minhas reticências é conceitual. Assenta em três 

pressupostos. O primeiro tem a ver com a maneira como os ODS definem, entre outras 

coisas, a eliminação da pobreza e da fome como um dos seus principais objectivos. Ora, 
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este tipo de objectivo é problemático porque nos remete à discussão de fins e não de 

meios. Acabar com a fome e com a pobreza são objectivos nobres, mas a questão é 

saber como se chega lá. 

Por que é que os países ricos não abrem as suas fronteiras para permitir que os pobres 

encontrem trabalho para enviar dinheiro para os seus parentes pobres lá nas “latrinas” 

de onde vêm – com a devida vénia ao presidente do país com a cultura “mais” superior 

do mundo? Tal “solução” teria o condão de respeitar o espírito liberal na base da 

constituição do mundo em que vivemos, um espírito que preza o mercado livre e a livre 

circulação de pessoas e mercadorias. Que mais fez o mundo liberal senão constituir um 

cidadão global que não pode ser manietado por fronteiras territoriais? 

Por que um jovem nigeriano que se forma em Abuja não pode aspirar a vender o seu 

conhecimento lá onde sabe que vai ser valorizado, lá onde ele sabe que se vai realizar 

profissionalmente? Na Suíça, onde vivo e trabalho, os locais têm um passaporte que lhes 

permite entrar em 80 países sem visto enquanto eu, com o meu passaporte 

moçambicano, só posso fazer isso em oito países? 

O segundo pressuposto refere-se ao conceito de pobreza em si. À sociologia, minha 

disciplina, interessa saber por que razão a pobreza é um problema. A África, hoje, não é 

pobre por ser pobre. É pobre porque é objecto de intervenção institucional para acabar 

com a pobreza. A pobreza é um problema porque existem instituições que foram criadas 

para a combater. O que produz instituições que combatem a pobreza são valores – por 

exemplo, a importância que a dignidade humana, a justiça como equidade, a igualdade 

de oportunidades tem na convivência social. Combater a pobreza nessas circunstâncias, 

portanto, é muito mais do que tirar as pessoas da pobreza, mas sim reforçar estes 

valores. A Agenda da Transformação devia ter destacado estes valores, não objectivos 

práticos. 

Finalmente, o terceiro pressuposto: por que achamos que a pobreza é o problema? 

Porque nunca nos passou pela cabeça que seja a riqueza o problema? A pobreza é o 

problema não porque o seja realmente, mas sim porque o sistema económico que gere 

o mundo assim a torna. Compromete-nos com uma visão do mundo alicerçada na ideia 
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de que a prossecução de riqueza constitui condição sine qua non48 para eliminar a 

pobreza. Definindo a riqueza como problema, talvez chegássemos ao ponto de sugerir 

que quem tem mais fosse mais comedido na sua riqueza ou que partilhasse. Quem 

estaria disposto a fazê-lo? 

No fundo, é fácil explicar porque a África devia rejeitar os ODS. Eles definem fins que 

definham o espaço político, impedindo uma discussão sobre os meios. Hoje, a pobreza 

é activamente produzida pelo modo dominante de gestão do mundo. O travesti que o 

liberalismo se tornou nas mãos de integristas económicos que se fazem passar por 

defensores da liberdade, os chamados neoliberais, é a principal causa de muitos dos 

males que a Agenda da Transformação quer combater. É esse fanatismo usado como 

cavalo de Troia pelos Trumps, Bolsonaros e Salvinis deste mundo, gente oportunista sem 

convicções de base, que é preciso conter, combater e destruir como condição para a 

criação dum mundo melhor. 

É suspeito querer resolver um problema criado por uma certa estrutura sem mexer 

nessa estrutura. Não é a África que é um problema, mas sim o mundo. Logo, no centro 

dos ODS deveria estar o funcionamento desse mundo. A pobreza não existe apesar de 

tudo quanto se faz para a combater; ela existe também por causa do que se faz para a 

combater. 

Elísio Macamo  
Professor  de Sociologia e Estudos na Universidade de Basileia no jornal online O Público

                                                      

48 Locução latina sem o qual não: indispensável, essencial [em dicionário.priberam.org]  
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49 Este e outros artigos:  
https://www.publico.pt/2020/05/17/opiniao/opiniao/decimo-oitavo-ods-1916248  
https://www.publico.pt/2019/09/12/sociedade/noticia/portugal-30-paises-sustentaveis-mundo-
1886330  
https://www.publico.pt/2020/05/11/sociedade/opiniao/promover-saude-atraves-global-goals-1915934  
https://www.publico.pt/2020/06/08/ciencia/opiniao/planeta-oceano-rumo-desenvolvimento-
sustentavel-1919767  

https://www.publico.pt/2020/05/17/opiniao/opiniao/decimo-oitavo-ods-1916248
https://www.publico.pt/2019/09/12/sociedade/noticia/portugal-30-paises-sustentaveis-mundo-1886330
https://www.publico.pt/2019/09/12/sociedade/noticia/portugal-30-paises-sustentaveis-mundo-1886330
https://www.publico.pt/2020/05/11/sociedade/opiniao/promover-saude-atraves-global-goals-1915934
https://www.publico.pt/2020/06/08/ciencia/opiniao/planeta-oceano-rumo-desenvolvimento-sustentavel-1919767
https://www.publico.pt/2020/06/08/ciencia/opiniao/planeta-oceano-rumo-desenvolvimento-sustentavel-1919767
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