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Resumo 

O presente relatório tem como objetivo refletir sobre o uso do texto literário enquanto 

documento autêntico nas aulas de língua estrangeira, principalmente nas aulas de Português 

Língua Estrangeira. Este trabalho procura identificar os benefícios no desenvolvimento de 

conhecimentos e capacidades dos alunos, bem como os perigos que pode representar o uso 

do TL na aula de Língua. Com o surgimento das abordagens comunicativas, o TL recuperou a 

importância nas aulas de LE, uma vez que é um bom material para o desenvolvimento das 

competências comunicativas do aluno. 

De acordo com a nossa experiência letiva, afirmamos que o uso do TL na sala de aula é 

essencial, uma vez que é um material produzido pelo falante nativo que representa o uso da 

língua falada pelos nativos e constitui um testemunho cultural autêntico de um determinado 

povo, em diferentes épocas e lugares.  

Acreditamos que, por meio deste tipo de documento, o aluno poderá ver reforçada a 

motivação para aprender a língua-alvo, aumentando a facilidade na sua aquisição e a 

oportunidade para desenvolver diversas competências. 

Na parte prática, apresentamos as atividades propostas com recurso ao TL no ensino-

aprendizagem de PLE que tivemos oportunidade de realizar nas aulas com estudantes de nível 

limiar e vantagem.   

 

 

Palavras-chave: texto literário, abordagem comunicativa, material autêntico  
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Abstract 

The present report aims to reflect on the use of the literary text as an authentic document 

used in foreign language classes, especially in the classes of Portuguese as a foreign language.  

This work tries to identify the benefits to develop student´s knowledge and capacities, as well 

as the risks that the use of LT can represent in the language class. With the arise of 

communicative approaches, the LT recovered it´s importance in the language classes of foreign 

language, as it is a useful material to develop the communicative competences of the students. 

 According to our experience, we affirm that the use of the LT in the 

classroom is essential, since it is material produced by the native speaker that represents the 

use of the language by native speakers and it´s an authentic cultural statement from a 

particular people in different times and places. 

We do believe that, through this type of document, the student can see his /her motivation   

to learn the target language reinforced, increase the facility in its acquisition and the 

opportunity to develop several competencies.   

In the practical component, we present the different approaches using the LT in teaching and 

learning Portuguese as a foreign language, we had opportunity to use in 

classes with students from level threshold and vantage.  

  

Keywords:  literary text, communicative approach, authentic material. 
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Introdução 

O presente Relatório Final tem como objetivo refletir sobre o uso dos textos literários 

enquanto documento autêntico no ensino-aprendizagem de Língua Estrangeira (LE), 

principalmente nas aulas de Português Língua Estrangeira (PLE).  Cabe salientar que a 

escolha deste tema resultou de um interesse pessoal, uma vez que desejava saber de 

que forma(s) se pode trabalhar com os TL na aula de LE, para facilitar a aprendizagem 

e/ou aquisição da língua. 

É do conhecimento geral que a língua e a cultura são elementos inseparáveis que 

contribuem solidariamente para o processo de ensino-aprendizagem da LE, o que nos 

leva a considerar que o TL é um bom suporte na aprendizagem e no desenvolvimento 

da competência comunicativa de qualquer estudante.  

Sendo assim, podemos questionar-nos sobre o uso deste material nas aulas de LE, a 

saber: 

✓ Quais são as vantagens do uso do TL enquanto documento autêntico nas aulas 

de LE? Por outro lado, que obstáculos podem advir do uso deste material?  

✓ Como é que o TL enquanto documento autêntico poderá ser utilizado para o 

desenvolvimento de uma determinada competência? 

✓ Quais são os métodos a utilizar pelo professor para facilitar a aprendizagem do 

aluno através do TL?   

Partindo das perguntas apresentadas, pretendeu-se ensaiar diferentes estratégias e 

propor diversas atividades, ao longo do Estágio Pedagógico (EP), que potencializassem 

a aprendizagem dos estudantes através dos TL, de forma a responder às suas 

necessidades e promover o interesse e a motivação na aprendizagem da língua. 

A leitura do TL possibilita ao estudante entrar em contacto com outras culturas, e isso 

faz com que ele aprenda a compreender os outros, respeite a diversidade, assim como 

enriqueça o seu conhecimento cultural. Por outro lado, o TL fornece também a 

estrutura linguística de uma língua que o estudante pode aprender e/ou adquirir e 

melhorar o seu conhecimento linguístico, o que poderá igualmente motivá-lo na 
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aprendizagem, uma vez que tem um contacto direto com um uso da língua e um 

produto cultural real que o texto/documento autêntico representa.  

Neste processo, considera-se que o papel do professor deve ser o de um facilitador 

que tem a capacidade de motivar os seus estudantes para aprenderem a língua-alvo e 

conhecerem a cultura do país da língua em questão. Nesse sentido, usando o TL como 

recurso pedagógico nas aulas, procurou-se desenvolver em particular três 

competências: competência da leitura, competência lexical e competência 

intercultural.  

Para tal, foram propostas, aos estudantes, atividades que incidiam na prática das 

competências da língua (a leitura, a audição, a fala, a escrita e o conhecimento 

explícito da língua), usando o método comunicativo com o objetivo de melhorar a 

competência comunicativa dos estudantes. É importante sublinhar que todos os 

materiais didáticos usados e as propostas de atividades realizadas nas aulas tiveram 

sempre em conta o conhecimento linguístico, as necessidades e o interesse do nosso 

público-alvo.    

Evidentemente, este trabalho não tem a pretensão de dar uma resposta definitiva para 

cada uma das perguntas acima enunciadas; contudo, procurou-se explorá-las e refletir 

sobre elas a partir das ideias de autores que trabalharam sobre este tema e da nossa 

prática pedagógica, com o nosso público-alvo com um nível de proficiência limiar e 

vantagem.    

Relativamente à estrutura do relatório, este trabalho divide-se em duas partes: na 

primeira apresentam-se os pressupostos teóricos e na segunda relata-se a prática 

pedagógica.  

Na parte I, abordamos a presença da literatura nas aulas de língua numa perspetiva 

histórica, procurando saber em que séculos a sua utilização no ensino de LE teve maior 

destaque.  

De seguida, refletimos brevemente sobre a definição da literatura de acordo com as 

ideias de vários autores, assim como as caraterísticas que justificam a presença de TL 

nas aulas de LE. Depois de ter tratado da presença da literatura no ensino de LE, 



11 

pareceu-nos necessário apresentar também as vantagens do TL para as aulas de LE e, 

também, os seus perigos. Tendo em conta, as contribuições dadas pela literatura, 

focamo-nos no desenvolvimento de três competências: competência da leitura, 

competência lexical e competência intercultural. E, por fim, não deixámos de tratar 

também do TL como documento autêntico e da sua integração na Didática da Língua, 

no contexto das atuais abordagens comunicativas. 

Na parte II, começamos por descrever a metodologia utilizada para trabalhar com este 

tipo de texto na nossa iniciação à prática docente. Refletimos acerca da metodologia 

tradicional em contraste com a metodologia comunicativa.  

Passamos, depois, a apresentar a descrição da nossa prática letiva, a instituição onde 

estávamos inserida e o perfil sociolinguístico do público-alvo. Na sequência, é feito o 

relato das atividades desenvolvidas, assim como dos materiais usados e o modo como 

procurámos trabalhá-los. Em seguida, incluímos a justificação da seleção de 

documentos que fizemos, acompanhada por uma autorreflexão sobre o trabalho 

desenvolvido. Por último, destacamos as atividades desenvolvidas com o TL enquanto 

documento autêntico na prática pedagógica, sobretudo no que diz respeito ao 

desenvolvimento das três competências mencionadas anteriormente.  

Na conclusão, pretendeu-se sublinhar a importância do recurso aos TL enquanto 

documento autêntico na aula de PLE, terminando com uma reflexão crítica acerca da 

nossa prática letiva, referindo alguns aspetos que poderão ser melhorados 

futuramente. 



12 



13 

PARTE I – Pressupostos Teóricos  

 

 

Quando se trata do processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, os 

materiais utilizados nas aulas são um dos recursos primordiais para alcançar as metas 

da aprendizagem pelo aluno. É fundamental que o professor saiba fazer a seleção dos 

materiais pedagógicos de acordo com o nível de conhecimento linguístico, as idades e 

as necessidades dos aprendentes, a fim de os ajudar na aquisição e desenvolvimento 

das diversas competências, seja, desde logo, a competência de aprendizagem, sejam 

igualmente as competências gerais e competências comunicativas para se tornar capaz 

de comunicar com os outros na língua que está a aprender.  

Neste trabalho, ocupa um lugar central o texto literário enquanto material autêntico a 

utilizar no ensino-aprendizagem de Português Língua Estrangeira (PLE), o qual 

acreditamos que contribuirá muito para o sucesso da aprendizagem, uma vez que é 

um material linguístico produzido por falantes nativos, no qual são abordados diversos 

tópicos do que poderemos designar como a civilização ou a cultura de um 

determinado povo. A nosso ver, trabalhar com o TL nas aulas de LE torna-se produtivo, 

na medida em que se trata de um material rico do ponto de vista cultural e apresenta 

uma variedade assinalável de usos linguísticos por parte dos falantes da língua-alvo, 

para além da sua específica dimensão estética. É um material bastante vantajoso para 

a aprendizagem do estudante de LE, já que este não deve apenas aprender a língua em 

si, mas deve conhecer também a cultura das comunidades que a falam para melhorar 

as competências comunicativas e alcançar, assim, uma inserção mais conseguida na 

sociedade através da interação com os falantes nativos.  

Para sustentar esta ideia, vamos percorrer alguns contributos de diversos 

investigadores que achamos relevantes em relação ao assunto referido. 

Primeiramente, ensaiaremos uma aproximação à definição de literatura neste âmbito, 

o seu papel, as suas caraterísticas e a sua presença no processo de ensino e de 

aprendizagem de LE.  
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Consideraremos, de seguida, as vantagens dos TL para a motivação dos leitores, 

principalmente os professores e os aprendentes de LE. Existem, obviamente, aspetos 

que poderão ser problemáticos no uso do TL nas aulas, pelo que atentaremos também 

nas desvantagens que apresenta e procuraremos encontrar soluções baseadas nas 

ideias de alguns investigadores e nas nossas experiências, obtidas ao longo do Estágio 

Pedagógico.  

Por último, examinaremos a problemática que envolve o texto literário como 

documento autêntico, através duma definição do que se entende por “documento 

autêntico”, a sua integração na didática da língua, e a sua utilização como material 

pedagógico nas aulas de LE. 

 

 

1. Textos literários 

 

Quando falamos de textos literários, é óbvio que não podemos deixar de falar sobre a 

literatura. Portanto, iniciamos a reflexão com as duas perguntas que achamos 

fundamentais: O que é a literatura? Qual é o papel da literatura? Etimologicamente, a 

palavra literatura vem do latim “litteratura” e está associada à palavra escrita ou 

impressa, à arte de escrever, à erudição1. De facto, a definição de literatura é bastante 

abrangente e tem havido muita discussão ao longo dos tempos sobre as suas 

caraterísticas específicas. Na segunda metade do século XVIII, o termo literatura 

carateriza-se como “forma particular de conhecimento que implica valores estéticos e 

uma particular relação com as letras” (Lopes, 2010:2) e corresponde também ao 

conjunto da produção resultante da prática literária, na qual está presente ainda a 

história ou a cultura de um povo num determinado tempo e espaço. Finalmente, na 

primeira metade do século XX, três movimentos, o Formalismo Russo, o New Criticism 

 

1 Vítor Manuel de Aguiar e Silva, citado no artigo Literatura e linguagem literária de Paula Lopes 
(2010:1), afirma que a palavra “literatura” já aparece, num texto em língua portuguesa, em 1510. 
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e a Estilística, estabelecem um conceito de literatura em que o texto literário possui 

caraterísticas peculiares que o distinguem dos outros textos.  

Jonathan Culler (1999) põe em destaque cinco pontos para tentar definir a literatura. 

Segundo este autor, a literatura pode ser abordada, como: 

 – colocação em primeiro plano da linguagem;  

 – integração da linguagem;  

 – ficção;  

 – objeto estético; 

 – construção intertextual ou autorreflexiva. 

Roland Barthes (1978:16) considera que a literatura não é tanto “um corpo ou uma 

sequência de obras, nem mesmo um setor de comércio ou de ensino”, mas é 

sobretudo “o texto, isto é, o tecido dos significantes que constitui a obra”. Esta 

conceção sublinha o trabalho feito com a linguagem, com o jogo de palavras, ao passo 

que para Lola Xavier (2019:114) a literatura é uma forma de ter acesso à cultura. Rosa 

Sequeira (2014:215) reforça ainda que a literatura oferece “temas comuns para a 

interação entre pessoas provenientes de diferentes culturas e serve de estímulo a um 

pensamento reflexivo por meio de uma experiência estética do domínio do sentir”. 

Além disso, Antoine Compagnon (2009:47) realça que “a literatura preserva e 

transmite a experiência dos outros, aqueles que estão distantes de nós, no espaço e no 

tempo, ou que diferem de nós por suas condições de vida”.  

Neste sentido, pode entender-se a literatura como a ficção que se embeleza com a 

linguagem estética e tem a função de transmitir a cultura. Por outro lado, permite ao 

leitor e/ou o aluno praticar a interação entre ele e o texto e/ou ele com os outros, com 

o propósito de descobrir outra cultura, outra experiência de vida, outra história de 

diferentes tempos e lugares, e, ao mesmo tempo, tentar compreender as diferenças 

presentes na cultura dele e na dos outros e adaptar-se à comunidade onde está e em 

que pretende inserir-se.  
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Uma vez que a língua e a cultura são elementos inseparáveis que contribuem para o 

processo de ensino-aprendizagem, numa aula de LE o aluno não deve aprender 

somente a língua em si, mas precisa de encontrar um espaço onde haja o encontro 

cultural para se compreender a si mesmo e aos outros, de modo a respeitar as 

diferenças que encontra no meio que o rodeia. Partindo desta perceção, Fernanda 

Barrocas afirma que:  

“aprender uma língua estrangeira significa entrar num universo desconhecido, estar 
aberto a outros modos de ser, pôr em questão os nossos próprios sistemas de 
interpretação do real, aceder a maneiras diferentes de pensar, de conceber o espaço 
e o tempo, as relações humanas, as estruturas do simbólico e do imaginário” 
(Barrocas, 2001:18). 

Neste contexto, o professor assume o papel de um facilitador que deve utilizar várias 

estratégias para encaminhar o aluno para uma aprendizagem integradora, através da 

qual possa adquirir e desenvolver tanto competências gerais como mais estritamente 

comunicativas.  

Por meio duma abordagem pedagógica orientada para a ação, o professor pode guiar 

o aluno e criar condições para ele alcançar os objetivos da aprendizagem. Em concreto, 

isto significa que o professor tem a responsabilidade de guiar o aluno através das 

atividades de produção, receção, interação ou mediação, concedendo ao aluno o lugar 

central no processo de ensino e aprendizagem e tornando-o o ator principal na 

realização das tarefas pedagógicas. Desta maneira, ativa e estimula com mais 

facilidade o desenvolvimento da sua competência comunicativa na língua-alvo. Tal 

como o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL) destaca, o 

aluno é um ator social que deve efetuar tarefas para praticar e/ou aperfeiçoar o que 

está a aprender em certos contextos específicos (público, pessoal, educativo e 

profissional):  

“O uso de uma língua abrangendo a sua aprendizagem inclui as ações realizadas 
pelas pessoas que, como indivíduos e como atores sociais, desenvolvem um conjunto 
de competências gerais e, particularmente, competências comunicativas em língua. 
As pessoas utilizam as competências à sua disposição em vários contextos, em 
diferentes condições, sujeitas a diversas limitações, com o fim de realizarem 
atividades linguísticas que implicam processos linguísticos para produzirem e/ou 
receberem textos relacionados com temas pertencentes a domínios específico. Para 
tal, ativam as estratégias que lhes parecem mais apropriadas para o desempenho 
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das tarefas a realizar. O controlo destas ações pelos interlocutores conduz ao reforço 
ou à modificação das suas competências” (QECRL, 2001:29). 

Note-se que o aluno não adquire só a competência linguística isolada, mas esta 

depende da competência de aprendizagem, que o QECRL (idem:33) define 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.  

É neste quadro que Fernanda Mota realça que o texto literário é o material apropriado 

para responder às necessidades do ensino-aprendizagem de LE. Na verdade, este 

permite ao aluno ter acesso à cultura veiculada na, e pela, língua-alvo que o circunda e 

faz com que reflita acerca dos temas relacionados com “comportamentos, valores e 

costumes de diversas nações, diferentes formas de expressão linguística, provenientes 

de vários países e grupos sociais, e questões identitárias em âmbito individual ou 

coletivo” (Mota 2010:103). Além disso, Xavier (2019:114) acrescenta também que o TL 

possibilita ao aluno desenvolver a imaginação, compreender outras pessoas e culturas, 

olhar para o outro com respeito, desenvolver a consciência cultural e promover o 

pensamento crítico. 

Consideramos, portanto, que o TL dá lugar a que o leitor ou aluno possa refletir sobre 

si e sobre o mundo. Apesar de o texto ser de períodos e lugares diferentes, não deixa 

de propiciar a aprendizagem de outros modos de ser e de outras culturas, conduzindo 

a reflexões que ajudam na atuação de cada um. Para além das contribuições obtidas, 

quer para o conhecimento cultural quer para o crescimento pessoal, Barrocas 

(2001:21) salienta que o aluno enriquece também o conhecimento lexical e melhora a 

compreensão escrita e oral. 

Portanto, através do texto literário, o aluno terá mais facilidade na aquisição e no 

desenvolvimento dos conhecimentos, tanto no domínio linguístico como no cultural, o 

que lhe permite melhorar a competência comunicativa. Sob outra perspetiva, a 

linguagem deste tipo de texto permite ao aluno olhar o Outro reconhecendo a sua 

maneira própria de interpretar o mundo, ao mesmo tempo que lhe desperta a 

curiosidade para descobrir outras coisas novas, outra vida, outra cultura, outra 

história, etc. Deste modo, é importante que o professor saiba promover esses 
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conhecimentos de uma forma eficiente para alcançar os objetivos de aprendizagem do 

aluno. 

Como é sabido, nem sempre a palavra escrita é denominada “literatura”, a qual deve 

conter uma certa caraterística que torna o texto literário diferente dos outros. Por isso, 

Aguiar e Silva, citado por Irina Francisco (2014:7), considera que a diferença essencial 

está na sua linguagem: há a linguagem literária e a linguagem não-literária. A 

linguagem literária relaciona-se com o vocabulário escolhido e com o “sábio uso dos 

tropos2”, enquanto na outra linguagem não se usam recursos estilísticos. A linguagem 

literária “é dirigida ao inconsciente, ao simbólico, ao imaginário do leitor” (Lopes, 

2010:10). Por outro lado, Gillian Lazar (1993:6) ressalta que a linguagem literária se 

alimenta com a criatividade, com a qual usa diferentes estilos. Significa que a 

linguagem literária é constituída por uma linguagem conotativa. Charles Kreidler 

(1998) dá a sua explicação acerca da conotação e da denotação para esclarecer melhor 

a distinção entre a linguagem literária e a não-literária. Conforme o autor, a denotação 

é um conhecimento que um emissor e um recetor possuem para expressar uma 

linguagem, o qual se refere ao significado do dicionário, enquanto a conotação diz 

respeito ao aspeto pessoal do significado, as associações emocionais que a palavra 

desperta. Carlos Ceia, citado no artigo de Lopes, desenvolve um pouco mais esta 

explicação: 

“a conotação - remete para as ideias e as associações que se acrescentam ao sentido 
original de uma palavra ou expressão, para as completar ou precisar a sua correta 
aplicação num dado contexto. Por outras palavras, tudo aquilo que podemos atribuir 
a uma palavra para além do seu sentido imediato e dentro de uma certa lógica 
discursiva entra no domínio da conotação. Uma mesma expressão pode aplicar-se a 
coisas iguais e produzir diferentes associações, ou seja, diferentes conotações. A 
denotação - aquilo a que uma palavra ou expressão se aplica no seu stricto sensu. 
Normalmente, opõe-se à conotação. Não se confunde com o conceito de sentido, 
porque várias expressões denotativas podem-se aplicar às mesmas coisas e variar o 
seu significado”, (Lopes 2010:10). 

Por outras palavras, a conotação associa diferentes significados ou sentidos figurados a 

um termo ou expressão e a denotação refere-se ao seu significado original ou sentido 

 

2 Conforme a explicação de Aguiar e Silva na sua Teoria da Literatura (2005:43), citado no Relatório de 
Estágio de Irina Francisco (2014:7). 
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real. Por outro lado, o TL também possui a linguagem fictícia, a qual nos leva para o 

campo da imaginação e da criatividade, mas pode representar deste modo a realidade 

mais profunda de um povo.  

Assim, o TL trabalha com a dimensão estética da linguagem, a qual convive com a 

ambiguidade, plurissignificação e a indeterminação da leitura. Isto significa que 

oferece a possibilidade de interpretar o texto de formas diferentes, sem, no entanto, 

deixar de manter a ligação com o que foi escrito no texto pelo autor. É importante 

relembrar que o leitor de obras literárias precisa de manter a fidelidade e o respeito 

pela materialidade textual no exercício da liberdade de interpretação (Eco, 2003:128 

apud Neide Takahashi, 2008:48). 

 

 

2. O texto literário nas aulas de LE 

 

Depois de ter sido abordado o texto literário, com as suas funções e caraterísticas 

próprias, vamos debruçar-nos, agora, sobre a presença do TL nas aulas de LE. 

Comecemos, então, com a questão: Porque se justifica o recurso ao texto literário nas 

aulas de LE?    

O texto literário é reconhecido como um meio eficaz para alcançar o alargamento e 

aprofundamento lexical, assim como para favorecer o diálogo intercultural no quadro 

da aprendizagem de LE. Apesar de no passado ter contribuído muito para o ensino e 

aprendizagem de LE, a presença deste tipo de texto na sala de aula tornou-se bastante 

questionável e questionada nas décadas mais recentes. Historicamente, a partir de 

meados do século XX, invocando várias razões, passou a questionar-se o seu uso nas 

aulas e foi mesmo excluído dos programas de ensino da língua. Os estudos mostram 

que os motivos para o TL não ter sido incluído nas aulas da língua se prendem, 

essencialmente, com a complexidade, a extensão e pouca utilidade para a vida 

quotidiana que apresenta.  
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De acordo com Alina Padurean, os estudiosos indicam que “language used in literary 

works is too complex and difficult and therefore it does not support acquisition of 

grammar and lexical structures that can be used in their everyday lives” (2015:195). A 

linguagem literária é, muitas vezes, percebida como um desafio demasiado difícil ao 

nível da sintaxe e do léxico; deste modo, a literatura acaba por ser considerada como 

algo demasiado complexo de compreender e sem relevância para a aprendizagem e a 

vida quotidiana dos estudantes. Ao responder a esta questão, Salvador Montesa & 

Antonio Garrido (1990:454), afirmam que o problema não está no próprio texto, mas, 

deve-se, obviamente, a uma seleção inadequada do material proposto, uma vez que 

“en ocasiones, la producción literaria es modelo de sencillez expositiva, de 

esencialidad gramatical y de claridad” Antonio Fillola (1993:24).  

Em relação à extensão, António da Silva & Carolina da Costa (2016:307) declaram que 

o problema não está apenas na extensão do texto a ler, mas também na forma de 

ensinar. Falando do método utilizado na aula de LE, Montesa & Garrido (1990), ainda 

no mesmo parágrafo, chamam a atenção para que a forma de trabalhar o TL, hoje em 

dia, não se pode focar nas estratégias de leitura e tradução, mas deve enquadrar-se 

numa verdadeira abordagem comunicativa.  

Considera-se, portanto, que o mais importante é que o professor consiga fazer a 

distinção entre ensinar sobre literatura e ensinar a língua a partir da literatura, para 

que os seus objetivos finais sejam claros e alcançados. É óbvio que no processo de 

ensino-aprendizagem a partir do TL o professor não se deve focar apenas nos períodos 

literários, caraterísticas de autores ou obras, porque pode desmotivar o aluno na 

aprendizagem. Como escreve Maria Vilela no artigo Sobre o ensino da literatura: os 

ensinamentos de Xerazade (2014:638), “o bom senso do professor de literatura deverá 

impedi-lo de teorizações excessivas, não esquecendo nunca que o ponto de partida e o 

ponto de chegada é sempre o texto literário”.  Sendo assim, o que realmente o 

professor deve fazer é levar o aluno a compreender e interpretar o que é dito no TL. Se 

o professor continuar a ficar com receio de trabalhar com o TL nas suas aulas, de certa 

forma, o aluno vai manifestar antipatia pela literatura, por considerar o texto literário 

muito difícil e inapropriado para os seus objetivos de aprendizagem. Além disso, tanto 
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o professor como o aluno, em certa altura, vão perder o hábito de leitura dos TL na 

língua-alvo. 

Graças ao aparecimento e implantação dos métodos comunicativos nas últimas 

décadas do século passado, a literatura retomou um lugar no ensino da língua, quer a 

materna quer a não-materna. Várias investigações têm mostrado que, de facto, é 

preciso trazer de volta a literatura para a sala da aula de Língua, pois é um material 

proveitoso para a aquisição e o desenvolvimento da competência de comunicação e 

para a formação pessoal, já que o TL oferece um contacto privilegiado com a enorme 

diversidade linguística e cultural da língua aprendida. 

De outro ponto de vista, o ensino-aprendizagem de língua tem como objetivo facilitar 

a comunicação entre o aluno e os outros em situações quotidianas e através do TL o 

aluno será exposto ao uso da língua pelos falantes nativos. Para além destas 

caraterísticas, David Lasagabaster (2014) sublinha que a leitura do TL requer sempre a 

participação de quem leia, “lo que permite ir más allá del simple análisis estilístico o 

semántico para sumergirse en el campo de la interpretación” (p.212).  Para Eunice 

Sousa & Karina Machado (2014:1), a leitura deste material possibilita também “o 

envolvimento de sentimentos como a emoção, o prazer e o deleite, revelados pela 

maneira que o texto literário se organiza”.  

Para terminar esta parte e concretizar um pouco mais o uso possível do TL como 

recurso pedagógico nas aulas de LE, gostaríamos de refletir brevemente sobre as 

vantagens trazidas pelos textos literários e, em contraste, alguns aspetos que podem 

ser problemáticos na sua utilização nesse contexto. 

 

 

3. Vantagens e desvantagens do texto literário 

Tal como ficou explicado na parte anterior, embora haja muitas discussões sobre a 

utilização dos TL nas aulas de LE, existe atualmente um consenso crescente entre os 

investigadores a favor da sua presença, pois permite pôr à disposição dos aprendentes 
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uma ampla gama de saberes indispensáveis a uma comunicação mais completa e 

eficiente.  

É fundamental sublinhar que defender a presença do TL na aula de LE não significa 

rejeitar a utilização dos textos não literários; muito pelo contrário, a presença dos 

outros tipos de texto (textos de publicidade, notícias e reportagens jornalísticas, etc.) 

contribuem também de forma decisiva para a aprendizagem de LE. Com efeito, fica à 

responsabilidade do professor fazer a seleção dos textos, tanto os literários quanto os 

não literários, de acordo com os objetivos de aula, as necessidades e o conhecimento 

da língua dos discentes. 

De seguida, vamos ponderar os argumentos que mostram alguns aspetos encontrados 

nos TL que podem representar perigos nas aulas. Catarina Magalhães (2016:23) refere 

um elenco de objeções apresentadas por Mckay (1986) ao uso de textos literários nas 

aulas de LE: 

– a complexidade da estrutura da linguagem literária;  

– o ensino e a análise dos TL não correspondem às necessidades imediatas do 

 aluno; 

– os conteúdos culturais oferecidos pela literatura fazem com que nem sempre o 

aluno consiga entender os textos por causa da sua complexidade.  

Para além da complexidade da estrutura da linguagem, Salvador Montesa (2011:30) 

afirma que os estudos mostraram que a linguagem literária também não é natural, 

uma vez que não corresponde ao uso correto da linguagem quotidiana.  

Lazar (1993), por sua vez observa que o uso do TL na sala de aula pode tornar os 

alunos desmotivados, visto que os conteúdos culturais podem estar tão distantes da 

realidade dos estudantes e fazer com que se sintam incapazes de dar respostas de uma 

forma significativa. Ainda para o mesmo autor, alguns alunos podem não gostar de 

falar sobre os sentimentos pessoais ou expor as suas reações na sala de aula. A última 

observação refere-se ao uso que é deste material, o qual é explorado muitas vezes 

apenas como um bom recurso linguístico, e acaba por não dar importância à 
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necessidade de propor aos alunos que façam uma interpretação pessoal dos TL (Lazar, 

1993:25).    

É preciso ter, efetivamente, em consideração as questões referidas, mas isso não quer 

dizer que se deveria deixar de trabalhar com os TL na sala de aula. O importante é ter 

consciência clara daquilo que o TL pode trazer de benefícios ao ensino-aprendizagem 

de LE. Cabe ao professor, pesadas as vantagens e os inconvenientes, definir os 

objetivos finais da aula, escolher os materiais e selecionar as abordagens adequadas ao 

seu público-alvo.  

Assim, Compagnon defende a leitura do TL na sala de aula, pois através dele “cria-se 

uma personalidade independente capaz de ir em direção ao outro” (2009:49). Para 

Nina Daskalovska & Violeta Dimova (2012), o TL permite ao aluno interagir com os 

outros e/ou com o texto. Esta interação faz com que o aluno conheça a experiência de 

vida do outro, reflita sobre a sua vida com a do outro, através do texto, e possa 

imaginar a vida de alguma personagem com que se sinta familiarizado.  

Claire Kramsch & Zhu Hua (2016:6) sublinham que “language learning and teaching is 

an interpersonal and intercultural process whereby learners come into contact with 

teachers and other learners of diverse personal histories, experiences and outlooks 

either face-to-face or virtually”. No mesmo sentido, Mafalda Moço & Inocência Mata 

concluem:  

“um ensino que se baseie numa aproximação intercultural pretende então, não 
apenas o reconhecimento da existência de diferentes culturas, mas também a 
promoção da interação, da troca, da eliminação de barreiras, da reciprocidade e de 
uma verdadeira solidariedade entre culturas”, (Moço & Mata, 2015:46). 

Por isso, para Iolanda Gonzalez (2018:217) o uso do TL nas aulas de LE é indispensável, 

porque a literatura é uma via de acesso à língua e cultura de uma determinada 

sociedade. 

De acordo com as óticas de Joanne Collie & Stephen Slater (1987), os TL são um 

material autêntico que promove o enriquecimento cultural e um enriquecimento ao 

nível da linguagem. Além disso, através do TL os estudantes podem desenvolver a 

competência literária, como afirmam Daniel Cassany, Marta Luna & Glòria Sanz:  
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“Para definir los objetivos de la enseñanza de la literatura podemos utilizar un 
concepto paralelo al de competencia lingüística: la competencia literaria, que incluye 
las habilidades propias de la comprensión lectora pero que va mucho más lejos. Esta 
ampliación viene dada por la misma especificidad de los textos literarios y por la 
relación obra-lector, que representa un grado más elevado de implicación del 
receptor”, (2001: 488). 

Sendo assim, segundo a visão de Lasagabaster (ibidem:213), para que o objetivo da 

aprendizagem da língua a partir do TL seja alcançado, tudo depende da seleção do 

texto, uma vez que o TL disponibiliza diversos conhecimentos e apresenta-se me 

diferentes formas, pelo que é possível encontrar TL com uma linguagem simples e 

clara. Cabe ao professor fazer a seleção de acordo com as necessidades dos 

estudantes. Collie & Slater (1987:8) reforçam ainda que o critério de seleção depende 

muito do público-alvo, das necessidades, dos interesses, da formação cultural, da 

experiência da vida e do nível do seu conhecimento linguístico.  

Relativamente a esta questão, Xavier (2019) indica também algumas considerações 

importantes a ter em conta na seleção dos textos literários, entre as quais se 

destacam: a quantidade, o momento e o tipo de texto. Acrescenta ainda que a 

extensão, o vocabulário e as estruturas sintáticas do texto devem ser adequados ao 

nível de proficiência do aluno. E, por último, os textos devem ter referências históricas, 

sociais e políticas que o aluno consiga compreender e que sejam próximas das 

vivências dele. A autora salienta ainda que, nos primeiros contatos com os TL na sala 

de aula, seria melhor se o docente escolhesse textos do mesmo autor, tema, género 

literário ou tipologia textual, para que o aluno se sinta familiarizado com as estruturas, 

o que mais tarde poderá facilitar a compreensão. Feito isso, é necessário que o 

professor oriente o aluno a compreender e interpretar o texto através de atividades 

preparadas que permitam um conhecimento mais alargado sobre o texto e as suas 

estruturas. Para que alcance essa meta, o professor deve integrar todas as atividades 

num processo estruturado em três momentos: antes de ler, ler e depois de ler.  

No que diz respeito à forma do trabalho com o TL, Collie & Slater realçam que este 

deve ser centrado nos alunos, e o professor deve ser somente um facilitador que os 

ajude a conseguirem compreender e interpretar o texto. Acrescentam também que, 

muitas vezes, os alunos têm dificuldades na compreensão do texto, portanto, a 
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maioria parte do trabalho tem de ser feito pelo professor, através da explicação ou da 

tradução. Consideram que a explicação ou a tradução do texto pode garantir a 

compreensão textual; porém, os estudantes não estão treinados e habituados para 

usarem a língua-alvo para se expressarem e partilharem as ideias com os outros 

colegas, (Collie & Slater, 1987:8).   

Nos próximos parágrafos, focar-nos-emos no desenvolvimento das três competências 

específicas que foram trabalhadas ao longo do nosso Estágio Pedagógico, as quais são: 

competência de leitura, competência lexical e competência intercultural. 

 

 

4. Competência de leitura 

Como é sabido, o domínio de uma língua estrangeira requer o desenvolvimento de 

várias habilidades e uma delas é a leitura. A leitura é uma atividade que pode ser 

encarada como fonte de informação ou de prazer. De facto, a leitura permite ao aluno 

ter acesso a diversos saberes, os quais ajudam a construir e desenvolver o seu próprio 

conhecimento, tanto ao nível pessoal, como social e cultural. Recuperando Sousa 

(2007), Carolina Carvalho e Otília Sousa (2011:111), sublinham que a leitura de obras 

literárias é uma ferramenta de comunicação e através dela é possível ao aluno 

desenvolver a competência de leitura para fazer leituras de tipo diferente, melhorar 

conhecimentos e aceder a outros saberes, os quais lhe permitem descobrir a vivência 

de outras pessoas de diferentes lugares e tempos, o que faz com que compreenda 

melhor os outros e sinta a presença real dos outros por meio da leitura de ficção. 

A leitura é um instrumento essencial no processo de aprendizagem duma língua, a 

qual implica diferentes estratégias de acordo com o tipo de texto para facilitar a 

compreensão. É óbvio que a maneira como cada leitor faz a leitura é diferente dum 

tipo de texto para outro, por exemplo, a leitura dum texto literário não é igual à de 

uma notícia jornalística ou duma receita culinária.  
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Para ajudar o aluno a desenvolver a competência de leitura, o professor deve 

encaminhá-lo para praticar a leitura na sala de aula. Encarnação Silva & al. (2011:6) 

explica que, antes de se tornar num leitor, o aluno precisa de aprender a ler 

fluentemente, isto é, deve ser capaz de “descodificar e atribuir significado às palavras”. 

Depois, é preciso que tenha também a vontade de fazer a leitura. Por isso, o professor 

tem o papel de ajudar o aluno a criar ou manter a vontade de leitura, para que não se 

perca esse hábito ao longo da sua vida.   

Torna-se importante, neste contexto, relembrar algumas tipologias de leitura que 

podem ser aproveitadas para melhorar a competência de leitura, tanto dentro da sala 

de aula como fora dela. Geralmente, existem duas formas de leitura que o leitor pode 

utilizar, conforme a sua intenção e a necessidade, que são: a leitura extensiva e a 

leitura intensiva. Relativamente às duas formas de leitura, segundo a explicação de 

Daiane Ptazlaff, Michele Galeazzi & Nádia Nardi (2008:5), a extensiva está associada a 

uma leitura por prazer, enquanto a intensiva já é uma leitura que exige concentração.  

Também para H. Douglas Brown (2001:312), a leitura silenciosa pode ser classificada 

em leitura intensiva e leitura extensiva. A leitura intensiva é uma atividade que se 

aplica na sala de aula para ajudar o aluno a concentrar-se em detalhes linguísticos e 

semânticos para compreender o texto. No que diz respeito à leitura extensiva, 

geralmente ajuda o aluno a compreender os textos mais longos.  

Para que atinja um determinado nível de compreensão, o leitor precisa de utilizar 

algumas estratégias de leitura, tais como: a leitura em diagonal (skimming) e a leitura 

em profundidade (scanning).  

Nas palavras de Jeremy Harmer (2007: 100-101), a estratégia skimming relaciona-se 

com a leitura rápida, com a qual é possível obter uma ideia geral do texto, ao passo 

que o scanning diz respeito a uma leitura lenta, com o objetivo de obter uma 

determinada informação do texto. 

Por outro lado, Otília Sousa (2015:71) apresenta-nos ainda três modelos de leitura, 

que são: modelo descendente, modelo ascendente e modelo interativo. 
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O modelo descendente diz respeito à mobilização dos conhecimentos prévios e 

experiências possuídas pelo leitor quando se dá o contacto com o texto, facilitando, 

assim, a reconstrução de significação. O modelo ascendente refere-se ao foco do leitor 

na organização textual e a construção de significação começa pelo que está escrito no 

texto, sem estabelecer uma ligação com conhecimentos prévios ou experiências. Em 

relação ao modelo interativo, fala-se de o leitor recorrer aos processos ascendentes e 

descendentes quando lê. Deste modo, para uma melhor compreensão do texto, atua 

de duas formas, recorrendo quer à informação retida na mente do leitor quer à 

informação explicitada no texto.  

Em conclusão, todos os processos são úteis para a realização de uma leitura 

competente; no entanto, cabe ao leitor fazer a sua escolha da estratégia em 

concordância com o objetivo e o tipo do texto, a qual sinta que é a mais adequada 

para construir a sua compreensão do texto. Sublinhe-se, por fim, que a leitura é um 

meio privilegiado de ter acesso ao conhecimento, por isso, deve ser trabalhada e 

desenvolvida na sala de aula para que se crie o hábito da leitura e se estimule a 

curiosidade do aluno por um determinado texto.  

 

 

 

5. Competência lexical 

Tendo em conta a aprendizagem de LE, uma das contribuições da leitura diz respeito 

ao alargamento e aprofundamento do conhecimento lexical, com o qual se facilita ao 

aluno a compreensão do texto ou a disponibilização de outras fontes de 

conhecimentos. Portanto, existe uma ligação forte entre o desenvolvimento da leitura 

e o conhecimento de vocabulário com a aquisição bem-sucedida da língua.  

A competência lexical ocupa um lugar importante na didática das línguas, porque se 

entende como um elemento básico para o domínio de uma língua. Desta forma, é 

preciso dar um espaço à aprendizagem de vocabulário na aula de LE, na medida em 
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que o domínio do léxico é fundamental tanto na compreensão de um texto como no 

ato de comunicação. Abdersoon & Freebody, citados por Ersan Sanudi (2009:3), 

salientam que o vocabulário é “requisite for reading comprehension, in which people 

who do not know the meaning of words are most probably poor readers”. Nesta 

perspetiva, Don Dunmore (1989:337) realça que “reading expands vocabular, and this 

expansion improves reading ability”. Por seu lado, Stephen Krashen & Tracy Terrell 

(1998:155) realçam que o papel do vocabulário é importante no ato de comunicação, 

porque sem ele o aluno não vai conseguir participar nela.  

Deste modo, é necessário ter um trabalho centrado no desenvolvimento da 

competência lexical nas aulas de LE, pois o vocabulário é um elemento essencial para a 

aprendizagem de uma língua, quer na compreensão quer na produção.  

De acordo com a definição do QECRL, a competência lexical está inserida na 

competência linguística, a qual, em conjunto com a competência sociolinguística e a 

competência pragmática, formam a competência comunicativa. Portanto, a 

competência lexical é apresentada como consistindo “no conhecimento e na 

capacidade de utilizar o vocabulário de uma língua e compreende elementos lexicais e 

gramaticais” (QECRL, 2001:159).   

Do mesmo modo, Cassany, Luna & Sanz (1994:380) consideram que a competência 

lexical se encontra integrada na competência comunicativa, pelo que o domínio de 

vocabulário está em relação com vários conhecimentos: de pronúncia e de ortografia, 

de morfologia, de sintaxe, de semântica, de pragmática e de sociolinguística.  

Em relação à forma de apresentação de vocabulário na aula, esta pode ser feita 

através de diversas atividades, uma vez que cada aluno aprende o vocabulário de 

forma distinta. Para Harmer (2007:229), o aluno precisa de ver o uso das palavras no 

seu contexto, por isso, talvez a melhor maneira de as introduzir seja através da leitura 

ou da audição, em que vai vê-las ou ouvi-las em ação. Uma das estratégias indicadas 

por Fernández Lopez (2002), citada por Ida Nordin (2012:6), é através do recurso à 

imagem, a qual facilita ao aluno a compreensão do significado das palavras.  
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Quanto aos exercícios propostos para realização na sala de aula, Cassany, Luna & Sanz 

descrevem vários tipos de exercícios para alargamento lexical apoiado nas relações 

semânticas, que podem ser realizados. Entre eles, vamos sublinhar os que exploram as 

“relaciones semánticas”. Nestas, os alunos têm de procurar “sinónimos, antónimos o 

hiperónimos de una palabra determinada, aislada, o buscar significados posibles de 

una palabra polisémica” (Cassany, Luna & Sanz, 1994: 387).   

Em suma, o desenvolvimento da competência lexical é importante para a aquisição da 

língua, porque é a base da compreensão e produção realizadas nas aulas de LE. 

Conforme ressalta Wilkin (1984:111) apud Sanusi (2009:4), “without grammar, very 

little can be conveyed but without vocabulary nothing can be conveyed.” Percebe-se, 

consequentemente, que o professor precisa de utilizar diferentes estratégias e 

recorrer a diversos materiais para potenciar uma exposição ao vocabulário de acordo 

com o seu público-alvo. Marta Higueras (2009:111), por sua vez, chama a atenção para 

que a estratégia de aprendizagem do vocabulário não se deve focar só no seu sentido 

original, mas deve relacioná-lo, diferenciá-lo e usá-lo corretamente e apropriado ao 

contexto de comunicação.  

Lembre-se que o desenvolvimento desta competência contribui muito para o domínio 

das habilidades básicas da língua: ouvir, falar, ler e escrever.  

 

 

6. Competência intercultural 

A língua e a cultura são dois elementos que estão interligados no ensino-aprendizagem 

de línguas estrangeiras e permitem a comunicação cultural, tanto entre o aluno e o 

professor como entre os diferentes alunos. Tal como Antonio Bolívar (2008:36) 

escreve, “la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas, como vehículos culturales, 

permiten el diálogo de culturas, como lugar de encuentro entre la cultura materna y la 

extranjera, que se incrementa cuando hay alumnos con varias lenguas en el aula”. 

Depois de ser introduzido ao diálogo entre as diferentes culturas, o aluno/o indivíduo, 

“enquanto ser social, terá de ser educado, transformado, num ser intercultural, um ser 
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capaz de estabelecer pontes de diálogo com o outro, que tem uma cultura diferente da 

sua, que é, simplesmente diferente” (Moço & Mata, 2015:46). Assim, consegue-se que 

o aluno desenvolva “uma personalidade mais rica e complexa, uma maior capacidade 

de aprendizagem linguística e também uma maior abertura a novas experiências” 

(QECRL, 2001:73).  

A cultura é um elemento essencial e deve ser trabalhada no processo de ensino-

aprendizagem duma língua estrangeira. Uma vez que os alunos são provenientes de 

diferentes culturas, o investimento neste domínio cria uma maior chance de evitar o 

choque cultural (Sánchez Trujillo & María Ángeles, 2017:4). 

Num quadro como este, o papel do professor deve ser o de mediador cultural, 

devendo ajudar o aluno a estar aberto ao encontro com o outro, a compreender e a 

respeitar as diferenças existentes entre a sua própria cultura e a do outro.  

Para Ana Martín (2009:723), na aprendizagem de LE deve haver espaço para o diálogo 

intercultural, a fim de o aluno alcançar os objetivos da competência intercultural:   

“Despertar y desarrollar la sensibilidad cultural; comprender mejor las formas de 
pensar, los presupuestos, los valores y el mundo emocional de la cultura de otro país; 
reconocer las diferentes dimensiones en las que están organizadas las otras culturas 
como la forma de concebir el tiempo y el espacio o las prioridades en tareas y 
relaciones; reconocer malentendidos y desenvolverse mejor en situaciones parecidas 
del futuro”.  

 

Marandon (2001), apud Rosa Bizarro (2012:120), explica que quanto mais o aluno tiver 

relação com pessoas de diferentes culturas, mais possibilidade terá de manter uma 

convivência em que possa trocar experiências e opiniões acerca do modo de estar e 

ser com os outros, sem fazer nenhuma estigmatização ou marginalização. Nesta 

perspetiva, o aluno não é um ser apenas enriquecido no conhecimento, mas aprende a 

ter respeito por si e pelo outro.    

Neste sentido, considera-se que o texto literário é um material útil para fomentar o 

diálogo intercultural nas aulas de LE, na medida em que permite ao aluno ter acesso a 

outras culturas. Cassany, Luna & Sanz (1994:504) salientam que o texto literário é um 
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meio de comunicação com a possibilidade de viabilizar a perceção de outras pessoas 

de outras culturas.   

Deste modo, o TL possibilita ao aluno ser mais rico no conhecimento e mais 

compreensivo na vivência com pessoas de culturas diversas. Além disso, faz com que o 

aluno aprenda a ver “o Outro e o mundo de diferentes perspetivas, que reconheça, 

tolere e valorize as diferenças, que se reconheça a si mesmo e que aceite o Outro (…)” 

(Silva & Costa, 2016:302). 

Em síntese, no ensino-aprendizagem de LE é preciso que o aluno seja capaz de 

conversar com pessoas de diferentes culturas para construir uma boa relação com o 

outro. Por isso, cabe ao professor procurar estratégias capazes de promover o diálogo 

intercultural na sala de aula entre a cultura da língua-alvo e a do aluno; assim, o aluno 

sente-se inserido totalmente numa realidade cultural diversa, sem ter nenhuma 

barreira.   

 

 

 

7. O texto literário enquanto documento autêntico 

Dominar uma língua estrangeira significa que o aluno deve ser capaz de compreender 

e produzir mensagens na língua em questão. Assim, no processo de ensino-

aprendizagem de uma língua estrangeira, o aluno deve ter acesso a materiais 

diversificados, quer orais quer escritos, dessa língua, para que possa desenvolver a sua 

competência comunicativa. E para atingir este objetivo, o professor pode e deve 

selecionar materiais que transmitam os usos da linguagem na vida quotidiana, com a 

intenção de o aluno ter um contacto direto com a língua-alvo em toda a sua amplitude. 

Por isso, diversos estudos mostram que o uso dos materiais autênticos nas aulas de LE 

poderá ajudar o aluno a ter acesso à linguagem real, tal como é utilizada pelos nativos, 

e com essas amostras o aluno aprende a usar expressões num determinado contexto e 

pode conhecer as especificidades do país alvo no plano sociocultural.  
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Convém, no entanto, saber do que estamos a falar quando nos referimos a “materiais 

autênticos”. Segundo Daniel Tamo (2009:74), os materiais autênticos envolvem a 

linguagem que ocorre naturalmente na comunicação do falante nativo. Para Luis 

Rodríguez (2016), “authentic materials are real language in use, created to fulfill social 

purposes in a language community”, (p.54). Este género de materiais é produzido por 

falantes nativos e para nativos, e sem nenhuma intenção pedagógica, (Alex Gilmore, 

2007). 

Pode-se afirmar que o objetivo do uso de materiais autênticos nas aulas de LE é 

preparar os alunos para terem o contacto com os outros na sociedade. Sendo assim, 

Maja Andrijević destaca o valor pedagógico dos materiais autênticos: 

“Como son muestras reales de una comunidad lingüística y representación de una 
determinada cultura y su forma de ver el mundo, a través de ellos el alumno 
descubre, conoce y comprende algunos aspectos característicos de la cultura del 
país(es) cuya lengua estudia; por eso son un instrumento muy poderoso de 
acercamiento cultural, de conocimiento y de integración de elementos culturales en 
la enseñanza de lenguas extranjeras” (Andrijević, 2010:159).  

Tendo em conta as caraterísticas próprias dos materiais autênticos, compreende-se as 

suas vantagens na didática de LE, na medida em que permitem ao aluno adquirir e 

desenvolver o uso da língua, posto que está exposto ao material real produzido pela 

população que a fala e a usa na comunicação diária. Pode, assim, aceder mais 

facilmente não só ao domínio da língua em si, mas também ao conhecimento cultural 

do(s) país(es) em questão.  

Ferit Kilickaya (2004) afirma que o uso de materiais autênticos pode aumentar e 

desenvolver a motivação dos alunos, uma vez que estes oferecem aos alunos a 

sensação de que estão a aprender a língua real. Ana Carvalho (1993:121) exprime a 

mesma opinião, quando sublinha que a utilização dos materiais autênticos no processo 

de aprendizagem da língua possibilita ao aluno desenvolver mais ainda as suas 

capacidades ao nível da compreensão oral e escrita, e confere-lhe uma maior 

facilidade em comunicar com nativos. Por outro lado, outra contribuição importante 

deste tipo de materiais será a de oferecer oportunidades ao aluno para contextualizar 

o uso da língua-alvo de modo apropriado de acordo com as situações de comunicação, 
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já que ele não tem a mesma possibilidade de contacto direto nos livros didáticos 

(Boxer & Pickering, 1995 apud Mariana Damacena & Yasmin de Araújo, 2018:72).  

Poderá considerar-se o material autêntico como um veículo da comunicação diária, o 

qual se pode encontrar em documentos radiofónicos ou televisivos, canções, 

gravações de poemas, jornais, revistas, textos literários, receitas de cozinha, horários, 

entre outros. Pode concluir-se, assim, que o uso do material autêntico nas aulas de LE 

é imprescindível, porque oferece a possibilidade de expor o aluno à linguagem real e 

informa-o sobre o que acontece no mundo (Tamo, 2009:74), ao mesmo tempo que 

apresenta a realidade de uma cultura e o uso linguístico real em vários contextos 

(Andrijević, 2010:159). 

Lembre-se que o presente trabalho se centra no texto literário enquanto documento 

autêntico na didática de PLE, por isso, vamo-nos focar agora nesta perspetiva 

específica. Já vimos que no processo de ensino e aprendizagem de uma língua 

estrangeira é muito importante que o professor busque materiais que possam 

aumentar o interesse do aluno em aprender a língua-alvo, fomentando deste modo a 

abertura ao desenvolvimento da sua competência comunicativa e contribuindo para a 

construção da sua consciência intercultural. A aula de LE também deve ter um espaço 

que permita ao aluno reconhecer e compreender a diversidade linguística e cultural, 

para se tornar um bom falante e um ser humano tolerante. Além disso, para que o 

aluno seja capaz de comunicar na língua-alvo, ele deve ser exposto ao material 

produzido pelos falantes nativos, com o objetivo de despertar o seu interesse, 

aumentar a motivação e facilitar a sua aprendizagem. 

Neste enquadramento, o texto literário pode ser considerado vantajoso na aquisição e 

aprofundamento do domínio da língua estrangeira, porque apresenta um significativo 

“valor autêntico, cultural, social, comunicativo, etc” (Marta Silva & Crígina Pereira, 

2017:67). No mesmo sentido, Wahiba Fouatih (2009:123) lembra que, com o 

surgimento do método comunicativo no ensino de línguas, em que o processo de 

ensino deve levar o aluno para uma comunicação real, o texto literário torna-se um 

recurso vantajoso, por ser um documento autêntico e de grande qualidade para o 

ensino-aprendizagem de língua estrangeira.  
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Camila Muniz & Ilane Cavalvante (2009:51-52) citam Martínez Sallés (2004:2) para 

ressaltar que o texto literário se integra perfeitamente na didática da língua, por 

apresentar dois aspetos importantes: primeiro, é um documento autêntico que 

representa uma amostra cultural da língua-alvo; segundo, é um material rico no plano 

linguístico, que fornece um input benéfico para desenvolver as competências da 

língua: compreensão leitora, expressão escrita, compreensão oral e expressão oral.  

Tendo em conta às vantagens oferecidas pelo texto literário, considera-se, portanto, 

que a sua presença na didática da língua é indispensável, uma vez que é uma ponte 

que facilita a aquisição e a compreensão do uso da língua-alvo. Para além disso, o 

aluno enriquece o seu conhecimento cultural, o qual o ajuda a desenvolver o contacto 

com o outro e a construir perspetivas positivas em relação ao outro no mundo em que 

vive. 

Por outro lado, existem algumas caraterísticas que podem representar um problema 

na inserção do TL na didática da língua como material autêntico. Muitas investigações 

mostram que a caraterística mais apontada é a complexidade da estrutura sintática e o 

uso de vocabulário pouco ou nada adequado ao nível linguístico dos aprendentes. 

Poderá surgir também outro problema com o ensino da cultura da língua-alvo, que 

pode não corresponder aos interesses e conhecimentos do aprendente, o que pode 

dificultar a aprendizagem (Tamo, 2009:76).      

Por isso, é preciso que o professor tenha especial cuidado na seleção dos materiais 

destinados a ser trabalhados nas suas aulas. Convém que tenha sempre em 

consideração, repetimos uma vez mais, a idade, o conhecimento da língua, as 

necessidades e a relevância do tema para os interesses do aprendente.   
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PARTE II – Prática Letiva 

 

 

1. Considerações Metodológicas  

 

Geralmente, a literatura é reconhecida como um veículo da cultura. Na verdade, sendo 

ela própria um produto cultural, não permite ao aluno ter o conhecimento apenas da 

cultura da língua-alvo e/ou da dos outros, mas permite-lhe também aceder ao 

conhecimento linguístico. Tendo em conta as contribuições que podem ser dadas pela 

literatura, há pesquisas que defendem a sua presença na aprendizagem de uma língua, 

nomeadamente as LE, uma vez que abre diversas possibilidades ao aluno para 

contactar com a cultura da língua-alvo e confrontá-la com a dos outros, através de 

textos escritos e orais, e/ou diálogo intercultural. Além disso, o aluno pode identificar 

as múltiplas possibilidades da linguagem usada de um povo, incluindo o seu uso 

estético, pois assim enriquece o seu conhecimento linguístico. Pode-se dizer que o 

texto literário pode ser bastante útil para o desenvolvimento das competências 

comunicativas do aluno. 

De outro ponto de vista, as pesquisas mostram que através da leitura literária se pode 

despertar a curiosidade, favorecer a reflexão, fomentar o respeito e estimular o 

envolvimento do aluno numa comunidade. Por isso, nas aulas de LE, o professor tem o 

papel de um mediador que põe o aprendente em contacto com a cultura da língua-

alvo e cria um espaço onde o aluno possa conhecer a cultura dos outros também. Cabe 

ao professor utilizar métodos apropriados e preparar atividades adequadas para 

conseguir alcançar a meta de ensino e dar resposta às necessidades de aprendizagem 

do aluno. 

No entanto, o método utilizado tradicionalmente no ensino-aprendizagem de LE com 

recurso privilegiado aos textos literários foi muito questionado, uma vez se 

considerava que o aluno não era encarado como o agente principal da comunicação 
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em língua-alvo, tanto no ambiente da sala de aula como no ambiente social. Nessa 

conceção metodológica mais antiga, o enfoque do ensino-aprendizagem era a leitura 

dos TL em LE, acompanhada por exercícios de tradução literal dos textos na língua-alvo 

para a língua materna e o ensino explícito da gramática (o chamado método Gramática 

e Tradução). Nesse Método Tradicional, concebido inicialmente para a aprendizagem 

das línguas clássicas e depois adaptado ao das línguas vivas, o TL não era visto como 

um material especialmente apto para o conhecimento cultural, mas sim para ensinar 

os aspetos morfológicos, sintáticos e semânticos.  

Cassany, Luna & Sanz (1994: 502) afirmam que o ensino tradicional procurava 

realmente dar informações ao aluno sobre história, autores e obras, e apresentava os 

TL como o modelo linguístico de qualidade. 

Assim, os objetivos principais do ensino-aprendizagem com recurso à literatura eram: 

expor informações acerca de autores, obras e história, e também estudar as regras 

gramaticais. O papel do aluno consistia em realizar as tarefas propostas pelo professor 

e o método referido limitava-lhe a expressão das suas ideias. Para Diane Larsen-

Freeman (2000:11), este método tinha o objetivo de facilitar a aprendizagem do aluno 

de LE através de exercícios, embora o aluno não usasse a língua na oralidade. 

Pode-se dizer que o ensino-aprendizagem de LE com recurso privilegiado ao 

património literário através do método tradicional focava mais a leitura dos textos em 

LE, a escrita e a gramática, em vez do conteúdo dos textos, deixando de encaminhar o 

aluno a compreender e interpretar o que é tratado no texto, sem permitir a sua 

participação ao nível oral nas aulas.  

Sendo assim, nos finais do século XIX e ao longo do século XX, com a adoção dos 

métodos Direto e Audiolingual, o texto literário foi perdendo a sua importância no 

ensino e aprendizagem de LE, uma vez que foram considerados mais importantes o 

ensino da fonética e da gramática, juntamente com os exercícios estruturais (de 

substituição, completamento e transformação de frases), enquanto a fala era treinada 
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através da repetição3. A literatura deixou de ter lugar nas aulas de LE, uma vez que não 

era considerada como o veículo privilegiado de acesso à cultura própria nem à dos 

outros. Com efeito, o conceito de cultura no âmbito da didática de LE passou a 

privilegiar os aspetos civilizacionais que se prendem com os comportamentos, hábitos 

e atitudes duma comunidade, ou seja, o modo como a sociedade está organizada, em 

vez da chamada “cultura erudita”.  

No último quartel do século XX, com o surgimento do método comunicativo, a 

literatura retomou parte da sua importância na Didática das Línguas, incluindo na 

aprendizagem de LE. Este método tem como objetivo a comunicação entre o professor 

e o aluno, ou entre o aluno e o texto oral/escrito que envolve um processo de 

expressão, interpretação e negociação de significados (Lagos, Ruiz & Peláez, ibidem: 

150). Ou seja, os focos principais deste método já não são o ensino da gramática e a 

exposição das informações sobre obras; autores e histórias; pelo contrário, dá mais 

importância ao conteúdo dos textos e garante ao aluno que possa ser capaz de 

comunicar sobre os temas aí abordados na língua que está a aprender. 

O método comunicativo é baseado no conceito de competência comunicativa e abre 

oportunidades ao desenvolvimento de competências linguísticas para responder às 

necessidades do aluno. Todavia, como ressalta o QECRL (2001), numa aula de LE no 

processo de ensino e aprendizagem não se pode preocupar em desenvolver somente 

as competências da língua (leitura, audição, oralidade, escrita e o conhecimento 

explícito da língua) no aluno, mas deve caraterizá-lo como ator social, que é capaz de 

desempenhar várias funções na sua comunidade e que deve saber agir nas diferentes 

situações do quotidiano. Por isso, torna-se claro que a comunicação exige mais do que 

o conhecimento gramatical.  

De acordo com a explicação de Cassany, Luna & Sanz (ibidem: 85), a competência 

comunicativa é o conjunto de pelo menos dois tipos de competências: linguística e 

pragmática. Na verdade, o QECRL aponta três componentes que devem integrar a 

 

3 La literatura y la enseñanza de lenguas (2005:147-148), de Esperanza Lagos; Carmen Ruiz & Susana 
Peláez.  
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competência comunicativa: a linguística, a sociolinguística e a pragmática. Por sua vez, 

a competência linguística divide-se ainda em seis competências: lexical, gramatical, 

semântica, fonológica, ortográfica e ortoépica. 

Noam Chomsky (1965:3) no seu livro “Aspects of the theory of syntax”, explica o 

motivo do surgimento da competência linguística em que tem a preocupação inicial 

com o falante ideal que vive numa comunidade completamente homogénea da fala, e 

que tem perfeito conhecimento da sua língua. Para este autor, este falante ideal, 

quando aplica o conhecimento que tem da sua língua em situações reais, não é 

afetado por condições gramaticais sem relevância, como: limitações de memória, 

distração, erros, entre outros. Portanto, Chomsky define a “competência” como o 

conhecimento que um falante possui da sua língua, e o “desempenho” como o uso real 

da língua (Chomsky, 1965:4). Quer dizer que o conhecimento das regras gramaticais 

que tal falante possui da sua língua, deve utilizá-lo de acordo com a situação real.  

No entanto, o conceito chomskyano foi criticado pelo antropólogo e sociólogo Hymes, 

porque a competência comunicativa requer também a habilidade do uso da língua, 

para além do conhecimento linguístico (Hymes apud Maria Vasconcellos, 2012: 14). 

Cassany, Luna & Sanz (1994: 85) reforçam também a ideia de Hymes:  

(…) se necesita otro tipo de conocimientos, aparte de la gramática, para poder usar 
el lenguaje con propiedad. Hay que saber qué registro conviene utilizar en cada 
situación, qué hay que decir, qué temas son apropiados, cuáles son el momento, el 
lugar y los interlocutores adecuados, las rutinas comunicativas, etc. Así, la 
competencia comunicativa es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en 
las diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día. 
 

Considera-se, assim, que o conhecimento linguístico, por si só, não garante que um 

falante seja competente na língua aprendida. Com efeito, é preciso que tal falante 

tenha o conhecimento e a capacidade de se expressar e compreender no discurso 

apropriado, conforme os fatores sociais e culturais de uma determinada sociedade.   

Já no âmbito da competência pragmática, deve considerar-se a capacidade de fazer o 

uso adequado de uma linguagem numa situação real. Sérgio Matos (2014:91) define a 

pragmática como “o estudo do significado em contexto” e “o estudo da linguagem 

como a forma de ação”.  
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Tendo em conta as exigências da competência comunicativa tal como é hoje 

concebida, acreditamos que os textos literários podem dar um importante contributo 

para a sua construção, particularmente no domínio da competência cultural e 

intercultural. Esta foi, pelo menos, a orientação que seguimos quando decidimos 

utilizar TL nas aulas que regemos no decurso do EP. 

 

 

2. Relato da prática pedagógica 

 

O Estágio Pedagógico (EP) é uma das unidades curriculares obrigatórias do segundo 

ano do Mestrado em Português Língua Segunda / Língua Estrangeira, da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto (FLUP), na qual os estudantes devem iniciar-se na 

lecionação de aulas de Português aos aprendentes estrangeiros como Língua 

Estrangeira. Considera-se como um processo de formação inicial em que os 

professores estagiários têm a oportunidade de aplicarem e desenvolverem os 

conhecimentos e as competências adquiridos ao longo da sua formação académica.  

Durante todo o ano letivo a FLUP, através do curso anual de formação contínua de 

Português Língua Estrangeira (PLE), disponibiliza o espaço aos estagiários para 

realizarem a iniciação à prática pedagógica. Neste curso, encontram-se aprendentes de 

diferentes nacionalidades, idades, culturas, crenças, línguas maternas e profissões que 

querem aprender a língua portuguesa e/ou aperfeiçoar os seus conhecimentos na 

língua mencionada.  

A duração do curso é sempre de um ano letivo, distribuído por dois semestres, e as 

aulas ocorrem duas ou três vezes por semana, com a duração de 120 ou 90 minutos 

cada. De acordo com o QECRL, existem seis níveis atribuídos em função do 

conhecimento dos aprendentes, nomeadamente: nível de iniciação (A1), elementar 

(A2), limiar (B1), vantagem (B2), autonomia (C1) e mestria (C2).  No entanto, estes 
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estão divididos ainda em três níveis gerais, como nível elementar (A1 e A2), nível 

independente (B1 e B2) e nível proficiente (C1 e C2).        

A minha intervenção pedagógica foi efetuada na FLUP e ocupou os dois semestres, do 

ano letivo 2019/2020. O público-alvo eram estudantes da Universidade do Porto, 

estudantes do Programa de intercâmbio internacional ERASMUS e imigrantes que se 

encontravam estabelecidos em Portugal. De um modo geral, tinham a intenção de 

aprender e melhorar o Português devido às necessidades de estudo, trabalho e 

comunicação no dia a dia, para poderem interagir com os falantes nativos e fazer 

trabalhos académicos.  

Foram lecionadas cinco unidades letivas, distribuídas por três regências. No primeiro 

semestre, lecionei quatro unidades letivas à turma do nível B, em que se encontravam 

alunos com proficiências distintas, entre o nível limiar e o nível vantagem. No segundo 

semestre, assumi a responsabilidade pela lecionação de uma aula numa turma do nível 

limiar. Porém, como o tempo disponível se revelou insuficiente para a realização das 

atividades planeadas, foi necessário ocupar parte da aula do professor da turma no 

seguinte dia. O horário de todas as aulas, tanto no primeiro como no segundo 

semestre, era às terças, quintas e sextas, no turno da manhã, das 10h30 às 12h00. 

Em consequência da crise epidemiológica da Covid-19, a minha última regência, com 

os estudantes do segundo semestre, teve de realizar-se à distância, através da 

plataforma Zoom. Mesmo assim, o processo de ensino-aprendizagem correu bem, 

embora não estivéssemos no ambiente habitual (aulas presencias) e houvesse algumas 

falhas imprevistas com a rede.  

 

2.1. Perfil sociolinguístico dos aprendentes 

Toda a minha prática pedagógica foi sempre acompanhada na sua preparação, 

observada e avaliada pelo orientador do estágio. Verificámos que existia 
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heterogeneidade nas duas turmas, sobretudo no que dizia respeito ao conhecimento 

da língua e às competências apresentadas por cada aprendente.  

Em relação à primeira turma, era um grupo de dezoito alunos, dos quais desistiram 

três, dois por terem o horário sobreposto e um não indicou o motivo. Assim, a turma 

ficou reduzida a quinze elementos, com diferentes nacionalidades: quatro eram 

espanholas, uma alemã, uma russa, uma americana, uma ucraniana, duas finlandesas, 

uma italiana, uma francesa, uma japonesa, uma chinesa e um estudante timorense.  

Para recolhermos mais informações acerca deles, preparámos um questionário 

sociolinguístico, que lhes enviámos por correio eletrónico. Contudo, alguns não o 

entregaram, apesar de termos insistido várias vezes. Por conseguinte, analisámos os 

que recebemos das duas turmas. No total, foram entregues quinze questionários 

preenchidos, sete da primeira turma e oito da segunda.  

Através dos dados recolhidos, pudemos identificar que os estudantes da primeira 

turma tinham idades compreendidas entre vinte e quatro e sessenta e cinco anos. A 

maioria eram estudantes, mas havia também uma dona de casa, uma cantora, uma 

arquiteta, uma artesã e uma reformada. Para além da língua materna, falavam todos 

mais de uma língua estrangeira, sendo que a maioria falava o inglês. Praticamente, 

todos já tinham aprendido o português no país de origem ou em algum país onde se 

falava esta língua, fosse por questões de trabalho fosse por estudo. Na rotina deles em 

Portugal, alguns declararam comunicar com os falantes nativos todos os dias, alguns 

em casa devido a terem familiares e amigos portugueses, e outros na faculdade ou no 

trabalho. No entanto, todos justificaram que ainda precisavam de melhorar a sua 

proficiência em língua portuguesa para a usarem no quotidiano e elaborarem os 

trabalhos académicos. Note-se que uma aluna espanhola explicou que aprendia o 

português como uma forma de respeitar e agradecer ao país que a tinha acolhido, e 

através das aulas de PLE estava a ter a oportunidade de conhecer outras crenças, 

culturas, línguas e pessoas com quem até tinha criado relações sociais.  

Quanto às dificuldades sentidas na aprendizagem, mencionaram que a maioria era a 

gramática. No caso das alunas espanholas, referiram que a semelhança entre o 
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português e a língua materna dificultava um pouco a aprendizagem, porque estavam a 

misturar sempre as duas línguas, quer na oralidade quer na escrita, e também tinham 

dificuldade em pronunciar corretamente certas palavras. Uma destas acrescentou 

ainda que a semelhança existida entre as duas línguas facilitava bastante ao nível da 

compreensão e produção dos enunciados, mas acabou por tornar-se desvantajosa, 

uma vez que não se esforçava muito para falar o português correto.   

Notava-se que elas manifestavam algumas dificuldades nas atividades de produção 

oral e escrita, pois havia palavras semelhantes que não tinham o mesmo significado 

em espanhol e português.  

Aparentemente, este grupo não apresentava muitas dificuldades no domínio do modo 

oral (compreensão e expressão oral), do modo escrito (leitura e a expressão escrita) e 

o conhecimento explícito da língua. Todos se mostravam interessados em aprender a 

língua, embora houvesse ritmos de aprendizagem diversos entre os diferentes 

estudantes.  

Para além da aprendizagem formal no curso de PLE, seis alunos declararam terem o 

gosto de fazer leituras em português de diversos géneros textuais - romances, lendas, 

notícias, artigos e contos -, tendo considerado que esta era uma forma de 

desenvolverem a sua competência comunicativa, enriquecerem os conhecimentos 

linguísticos e culturais e criarem o hábito de leitura na língua em aprendizagem. No 

tocante aos maiores impedimentos na compreensão, foram apontados vocábulos, 

expressões idiomáticas e linguagem específica utilizada nos textos. Merece destaque 

uma aluna espanhola, que respondeu que nunca tinha feito nenhuma leitura em 

português; porém, declarava estar convencida de que, se a fizesse, não iria ter muita 

dificuldade na compreensão por ter uma língua materna parecida com o português.   

Relativamente à segunda turma, era constituída por vinte e três alunos, mas só vinte 

frequentaram as aulas. Duas estudantes não indicaram o motivo e uma mudou para 

outra turma. Eram de diferentes nacionalidades: três venezuelanos, quatro espanhóis, 

uma russa, um francês, dois ingleses, uma sul-africana, um costa-marfinense, duas 

japonesas, uma boliviana, uma síria, uma iraquiana, uma ucraniana e uma americana. 
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É importante sublinhar que, depois de terem tido algumas aulas presenciais, estas 

passaram a ser online por causa da pandemia COVID-19. Com esta mudança, alguns 

deixaram de frequentar as aulas por motivos pessoais e a turma ficou somente com 

quinze elementos.  

Tinham idades compreendidas entre os dezanove e os sessenta e três anos. A maioria 

eram estudantes, havendo também uma odontóloga, um médico, uma tradutora, um 

professor e um desenhista-projetista industrial. Em princípio, havia dois aprendentes 

que comunicavam regularmente com a família em português no país origem, mas 

queriam continuar a aperfeiçoá-lo por motivos de estudo. Cinco estudantes aprendiam 

o português desde que chegaram a Portugal, uma estava a ter aulas de Português há 

quatro meses e os outros faziam-no de há um ano e meio até dois anos. Um estudante 

já tinha aprendido o português no Brasil, em função do trabalho que aí desenvolveu 

durante um ano. No que diz respeito ao motivo de aprendizagem, consideraram como 

uma obrigação aprender a língua do país em que viviam para a usarem nas ações e 

necessidades de todos os dias. Quanto ao contacto com os falantes nativos, 

declararam que muitas vezes conversavam na faculdade ou no trabalho. Tal e qual os 

da primeira turma, sabiam mais de uma língua estrangeira e a língua dominante era o 

inglês.  

No que se refere às dificuldades, apontaram a gramática e a pronúncia. Tal como os da 

primeira turma, os falantes espanhóis e francês explicaram que as maiores dificuldades 

sentidas estavam relacionadas com o léxico e a pronúncia. No caso da estudante 

iraquiana, sentia bastantes dificuldades, pois tinha começado a aprender o português 

somente há quatro meses; por esse motivo, sugeria que o professor utilizasse a língua 

inglesa como língua de mediação, para facilitar o processo de aprendizagem. Por fim, o 

estudante inglês realçou que tinha muita dificuldade na compreensão oral devido a 

problemas com a discriminação auditiva.  

Mesmo que cada aluno apresentasse a sua dificuldade própria em aprender, estas não 

afetaram muito o processo de ensino-aprendizagem; muito pelo contrário, todos se 

esforçavam em aprender e tentavam compreender aquilo que era abordado nas aulas. 

Por nossa parte, preparámos diferentes atividades, procurando incluir a leitura, a 
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oralidade, a escrita, a audição e o conhecimento explícito da língua, para que não se 

sentissem desmotivados quando faziam o que lhes custava a trabalhar.  

Por outro lado, os aprendentes mostraram ter gosto em fazerem leituras em 

português, tais como poesias, jornais, contos, romances, autobiografias e letras de 

canções. As dificuldades encontradas eram as mesmas que os da primeira turma 

apresentavam, tais como: vocabulário, expressões idiomáticas e linguagem específica 

usada nos diversos textos. Saliente-se que o aluno francês disse que não tinha muita 

dificuldade, pois trabalhava sempre com o dicionário para solucionar os seus 

problemas. 

Conclui-se que as duas turmas realmente não mostravam dificuldades muito graves 

em aprender, unicamente variava o ritmo de aprendizagem de estudante para 

estudante. No entanto, procurámos facilitar o processo de aquisição/aprendizagem 

recorrendo a várias estratégias, de modo a responder às necessidades de cada um 

através duma abordagem comunicativa orientada para a ação.   

 

2.2. Relato das atividades  

Como foi referido no início, foram lecionadas cinco unidades letivas avaliadas, 

correspondentes a três regências. Fizemos duas regências no primeiro semestre e uma 

no segundo semestre com um público-alvo diferente. 

Antes de iniciar a prática letiva, houve sempre encontros de preparação com o 

orientador do estágio, que era o professor titular da turma onde realizávamos a 

iniciação à prática letiva. Estas reuniões destinavam-se a orientar na elaboração dos 

planos de aula, centrando-se, especificamente nas atividades seguintes: organização 

de um guião de aula, seleção dos documentos a utilizar (textos, imagens, vídeos), 

preparação dos materiais didáticos e elaboração de exercícios. Além disso, o professor 

orientador dava continuadamente o feedback antes ou depois das aulas acerca da 
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nossa atuação, propondo correções, dando sugestões, fazendo críticas construtivas 

sobre o que deveria, precisamente, ser melhorado nas aulas seguintes.  

Reconhece-se que houve muito fracasso e erros cometidos pela professora estagiária, 

mas isto não a tornou desmotivada ou desanimada, porque sempre levou em 

consideração que estava numa fase inicial da sua carreira, em que precisava de 

aprendizagem para superar as limitações, falhas e erros. Nesta fase inicial, a estagiária 

nunca se sentiu só, pois tinha todo o apoio, ajuda, sugestões e dedicação do professor 

orientador.  

Nas nossas aulas foram usadas imagens, textos e vídeos com a finalidade de facilitar o 

ensino-aprendizagem. Não nos focámos só numa abordagem orientada para o 

conhecimento, mas também numa abordagem orientada para a ação, em que os 

estudantes eram “atores principais” a realizarem tarefas, pois o objetivo era ativar 

e/ou melhorar os conhecimentos e as competências que já detinham. 

Ao longo do nosso Estágio Pedagógico, foram preparados diversos exercícios, com 

atividades de leitura, oralidade, escrita, audição e conhecimento explícito da língua. Ao 

nível da leitura, trabalhou-se dois tipos de leitura (leitura silenciosa e leitura em voz 

alta) para encaminhar o aluno na compreensão e interpretação de textos. Em relação à 

oralidade, focou-se em atividades de produção e interação orais, com recurso a 

imagens, vídeos, perguntas e respostas sobre temas sugeridos por nós. No que se 

refere à escrita, recorreu-se à produção textual feita pelo aluno, junto com a 

explicação e a contribuição de guiões com perguntas na planificação para facilitar a 

elaboração textual. Relativamente à audição, tratou-se de atividades de leitura de 

textos, expressão oral e visionamento de vídeos. Naturalmente, os alunos precisavam 

de compreender aquilo que ouviam para chegarem à compreensão e criarem a 

interpretação, de acordo com o entendimento de cada um. Quanto ao conhecimento 

explícito da língua, relacionou-se com os exercícios de léxico e revisão de alguns temas 

gramaticais que os alunos ainda não dominavam bem. O conhecimento lexical foi 

trabalhado a partir de vocábulos desconhecidos que apareciam nos textos.  
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Reforça-se ainda que com o uso dos textos literários em duas regências, o nosso 

objetivo orientou-se mais para o desenvolvimento de competências ao nível da leitura, 

conhecimento lexical e competência intercultural. Como os exercícios orientados para 

o desenvolvimento da competência de leitura e conhecimento lexical já foram 

anteriormente mencionados, falta-nos ainda dar a explicação acerca da competência 

intercultural. Nas atividades destinadas a desenvolver esta competência pretendeu-se 

levar os estudantes a conhecerem a cultura das comunidades que utilizam a língua-

alvo e/ou dos países dos outros colegas da turma, através dos TL e do diálogo 

acontecido nas aulas.  

A primeira regência foi composta por duas unidades letivas e cada uma teve a duração 

de uma hora e meia, das 10h30 às 12h. Foi efetuada nos dias 26 e 29 de novembro de 

2019, com os estudantes da turma do primeiro semestre, de nível B1 e B2 (limiar e 

vantagem). Nesta unidade didática ainda não nos focámos no tema central do nosso 

Relatório Final, visto que a professora estagiária estava com dificuldades e limitações; 

assim, o professor orientador respeitou as decisões e opiniões dela e aceitou que 

nestas duas aulas ainda não utilizássemos textos literários como recurso pedagógico e 

recorrêssemos a outro tipo de texto. Por outro lado, este primeiro momento foi a 

oportunidade de a estagiária dar início à lecionação e se familiarizar com o ambiente 

de ensino-aprendizagem.  

As novas tecnologias na vida quotidiana foram o tema agregador desta regência. 

Permitiu-nos discutir o que a internet realmente traz de vantagens e desvantagens 

para cada individuo e o seu impacto, principalmente, na vida familiar. A aula iniciou-se 

com uma imagem projetada (cf. anexo 1), servindo de introdução ao tema. Foi feita 

uma interação oral com os alunos para criarem uma “chuva de ideias” acerca do tema 

em causa, o que serviu para lhes dar a oportunidade de se expressarem em português. 

Nesta atividade, não houve muita participação dos estudantes por não se terem 

sentido tão motivados como esperávamos, nem estimulados por parte da professora 

estagiária; por isso, tornou-se um exercício aborrecido e passivo. Em seguida, foi feita 

a leitura silenciosa pelos alunos dum texto tirado da internet que se intitulava “A 

família de hoje e a tecnologia”. Após este momento, foram escolhidos alguns para 
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lerem em voz alta o texto e para a realização dos exercícios de compreensão do texto e 

de alargamento do conhecimento lexical. Quando chegou a hora da correção conjunta, 

demos a oportunidade para cada um ler as respostas em voz alta, em vez de ser a 

mesma pessoa a responder a todas as perguntas. Depois de ter usado esta estratégia, 

todos começaram a participar em todas as outras atividades, com a nossa motivação e 

ajuda.   

Posteriormente, foi feito também o exercício de interação oral, em que o aluno 

conversava com o seu par sobre a sua experiência de uso do telemóvel. E, em seguida, 

tinha de apresentar as informações fornecidas pelo colega ao conjunto da turma. 

Apesar de terem algumas limitações de vocábulos e fazerem um uso por vezes 

inadequado dos tempos verbais, os enunciados orais produzidos foram sempre 

compreensíveis. No final da aula, foi realizada uma atividade de escrita, que consistia 

em escreverem um e-mail de reclamação a uma empresa de comercialização online de 

iPhone. O exercício incluiu a planificação do texto, em que os estudantes deveriam 

responder a algumas perguntas para lhes facilitar a elaboração do texto. Contudo, o 

tempo foi insuficiente para a realização integral da tarefa e ficou como o trabalho de 

casa a entregar na aula seguinte.  

A segunda unidade letiva deu continuidade à aula anterior, começando com uma 

interação oral entre a professora estagiária e os alunos em relação ao conteúdo da 

aula precedente. A seguir, foi mostrado um vídeo com o título “Dependência do uso do 

telemóvel”, um excerto dum telejornal tirado da internet também. Este documento foi 

projetado por três vezes: a primeira visualização foi somente para os estudantes 

verem e tentarem compreender as informações transmitidas; a segunda foi 

acompanhada pelo preenchimento dum questionário de verdadeiro e falso, no qual 

tinham de corrigir as afirmações falsas; a última foi destinada à confirmação das 

respostas, depois de fazermos a correção. Deve salientar-se que a forma de trabalho 

da turma foi colaborativa, ou seja, se o aluno não tivesse respostas completas ou não 

tivesse respondido, os outros iriam disponibilizar as suas respostas e isto aconteceu 

sucessivamente.   
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A aula terminou com uma atividade gramatical, na qual os alunos tinham uma ficha de 

explicação com exemplos a respeito da sintaxe de algumas conjunções e locuções 

concessivas (mesmo que, embora, ainda que, nem que) (cf. anexo 2). A elaboração 

deste exercício baseou-se na entrevista do vídeo, em que o entrevistado usava 

algumas dessas expressões. Além disso, os estudantes usavam-nas várias vezes na 

conversa, mas com o modo verbal incorreto. Portanto, aproveitámos essas ocorrências 

e a realização do exercício permitiu-nos responder às dúvidas e questões 

apresentadas, posto que já tinham aprendido o conjuntivo (presente e imperfeito) e, 

assim, seria mais fácil trabalhá-lo. Não foi fácil para uma minoria conjugar alguns 

verbos no modo conjuntivo, embora já tivessem apreendido as formas; contudo, 

insistimos com exercícios e explicações para conseguirem ter sucesso na execução das 

tarefas. Estávamos com o receio de que os alunos não conseguissem realizá-las, pois, 

na verdade, os exercícios não utilizavam apenas as expressões mencionadas, o que 

poderia causar algumas confusões por serem dadas muitas informações. Mesmo 

assim, o resultado foi o contrário do que esperávamos e os estudantes fizeram os 

exercícios com sucesso.  

A primeira unidade letiva da segunda regência ocorreu no dia 17 de dezembro, no 

mesmo semestre e horário e com os mesmos estudantes. A temática desta regência 

foi A cultura dos portugueses no Natal, visto que estavam em Portugal e na época do 

Natal; assim, seria interessante focá-lo, para que pudessem conhecer os costumes e as 

práticas dos portugueses característicos deste período do ano. Tivemos a preocupação 

de que não ficassem a conhecer apenas a cultura portuguesa relacionada com a 

quadra natalícia, mas criámos o espaço para todos partilharem com os colegas a do 

seu país de origem.   

A aula iniciou-se com uma atividade de motivação em que apresentávamos duas 

imagens relacionadas com o Natal (cf. anexo 3). Começou-se com uma interação oral 

entre a estagiária e os alunos acerca das imagens. Os alunos expressaram-se com à-

vontade e relacionaram o que as imagens mostravam com a realidade da sua terra 

natal.  
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Após este momento inicial, foi projetado um vídeo com um inquérito de rua tirado do 

Youtube que tratava sobre as tradições e a gastronomia cultivadas na família de cada 

um dos entrevistados. O vídeo foi visualizado por três vezes e na segunda visualização 

foi feito um exercício de correspondência entre os elementos de duas colunas, em que 

a primeira coluna tinha as imagens dos entrevistados e as respetivas falas estavam na 

segunda coluna. Este exercício pretendia controlar a compreensão oral, devendo os 

alunos manter-se concentrados para que percebessem as informações.  

Em seguida, foi realizada uma atividade de produção oral, na qual os estudantes 

partilharam as celebrações do Natal no seu país de origem. Foi sempre interessante 

ouvir o que diziam, pois havia algumas práticas idênticas às dos portugueses e outras 

bastante diferentes. Por outro lado, uma estudante chinesa e uma japonesa relataram 

que não tinham o costume de celebrar o Natal, mas tinham outros dias importantes 

que são celebrados como o Natal no mundo cristão. Com esta atividade, os alunos 

tiveram oportunidade de conhecer a cultura dos outros através das pequenas 

apresentações orais, tendo todos mostrado interesse em ouvir e manifestado respeito 

pelas diferenças que existem. 

Seguidamente, foi efetuado um exercício de gramática em que tinham de preencher os 

espaços em branco dum pequeno texto com os verbos indicados, conjugados nos 

tempos e modos adequados. O texto foi criado pela estagiária, com correções e ajuda 

do professor orientador, antes de o propor. De facto, tratou-se duma atividade de 

revisão das formas verbais, posto que os alunos já tinham aprendido os tempos 

verbais do modo indicativo e conjuntivo em causa com o professor titular da turma. 

Alguns estudantes manifestaram alguma dificuldade relacionada com o uso dos modos 

e tempos verbais adequados, por isso fizemos a correção em conjunto e demos 

sempre as explicações necessárias para responder às dúvidas e questões apresentadas.  

O último exercício desta aula foi uma atividade de produção escrita, na qual tinham 

um conjunto de perguntas na planificação para os auxiliar na elaboração do texto 

acerca dos planos para as férias do Natal. Começaram a atividade na aula, no entanto, 

o tempo não foi suficiente para terminarem e ficou como o trabalho de casa. Depois 

de recolhidos, os trabalhos foram corrigidos pela estagiária fora da aula e foram 
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revistos pelo professor orientador para verificar as correções propostas, antes de 

serem entregues a cada aluno individualmente. Recorda-se que, apesar de a instrução 

sobre os exercícios estar sempre escrita nas fichas, também a transmitíamos 

oralmente para termos a certeza de que todos os estudantes sabiam o que era 

esperado deles.  

A segunda unidade letiva da segunda regência foi realizada no dia 20 de dezembro. 

Trabalhámos com o conto de José Jorge Letria intitulado A Fava, o Brinde e o Bolo-Rei. 

A aula foi iniciada com o resumo da aula anterior feito pela professora estagiária. 

Depois desta atividade, foi pedido aos alunos para fazerem a leitura silenciosa do texto 

e, depois, também em voz alta. A leitura em voz alta foi feita à vez por alguns alunos. 

Em seguida, efetuaram um exercício de escolha múltipla, selecionando as respostas 

corretas na coluna para descobrirem os significados das expressões idiomáticas com o 

verbo pôr (“pôr de lado”, “pôr em causa”, “pôr em pé”, “pôr água na fervura”, “pôr a 

boca no mundo”, “pôr em pratos limpos”, “pôr a careca à mostra”, “pôr a nu”, pôr as 

cartas na mesa” e “pôr mãos à obra”) na tabela. Depois de identificarem as respostas 

certas, deveriam escolher três expressões e construir uma frase para cada uma. Na 

correção, foram lidas as frases criadas, que escrevemos no quadro para serem 

copiadas por todos. A nosso ver, os alunos não tiveram dificuldades em selecionar o 

significado para cada expressão, porém, na construção das frases cometeram alguns 

erros. Assim sendo, corrigimos as frases previamente, para os outros as copiarem.   

Uma vez que o texto falava sobre o Bolo-Rei, não quisemos que os alunos só lessem, 

mas pudessem ver também um vídeo para saberem o seu processo de fabrico. 

Consequentemente, foi tirada do Youtube uma reportagem e foi exibida por três vezes, 

tal como tínhamos feito nas outras aulas. Preparámos a atividade de compreensão oral 

recorrendo a uma ficha em que tinham de preencher a tabela com as informações 

referidas no vídeo. Na maior parte, conseguiram preenchê-la sem dificuldade, porque 

o vídeo era acessível.  

Seguidamente, foi executado um exercício sobre o funcionamento da língua em que os 

alunos preencheram os espaços em branco na receita de Bacalhau da Consoada com 

os verbos fornecidos nos parênteses, no modo imperativo. Todos realizaram a tarefa 
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com facilidade. A aula finalizou com um jogo de kahoot em que cada um usou o 

telemóvel para responder às perguntas apresentadas na tela. O tópico do jogo era o 

Natal e basicamente repetimos o que tínhamos falado nas aulas. Para não dificultar a 

tarefa dos alunos, mostrávamos as imagens em algumas perguntas. Eles ficaram muito 

contentes em participar, pois era uma atividade lúdica em que se manifestou o 

entusiasmo de cada um em ganhar.  

A terceira regência decorreu no segundo semestre do ano académico 2019/2020, no 

dia 05 de junho. Foi composta por uma única unidade letiva e realizou-se com os 

estudantes da turma com o nível de proficiência B1 (limiar), no mesmo horário das 

anteriores, isto é, entre as 10h30 e as 12h00. É importante relembrar que esta aula foi 

feita com recurso à plataforma Colibri-zoom devido à pandemia Covid-19, que obrigou 

à suspensão das aulas presenciais. Reconhece-se que não foi fácil para a professora 

estagiária a preparação e execução desta aula, porque foi a primeira experiência em 

que teve de usar a internet para substituir as aulas presenciais. Todavia, ela fez 

algumas observações das aulas virtuais do professor orientador antes de dar a última 

regência, o que lhe permitiu ir-se familiarizando um pouco com a utilização deste tipo 

de tecnologia.  

Tal como fizemos nas outras aulas, tivemos continuadamente encontros com o 

orientador para a preparação da aula. Mesmo que não tivéssemos encontros 

presenciais, procurámos manter contactos sempre, online, para fazermos o melhor na 

elaboração do plano de aula e na produção e organização dos materiais.    

A importância da cultura para fomentar a consciência individual e coletiva foi o tema 

desta aula e o conto “Raízes”, de Mia Couto, serviu como o nosso ponto de partida 

para o desenvolvimento das competências dos alunos. Falava-se no texto da cultura 

moçambicana, principalmente a ligação do povo moçambicano com a terra e o 

sentimento do país. Na verdade, o texto era longo e apresentava algumas dificuldades 

ao nível da compreensão da leitura, por isso, resolvemos enviá-lo aos alunos antes da 

aula para terem já um contacto com o texto. Apesar das dificuldades que apresentava, 

pretendemos utilizar o texto original do autor, sem adaptações ou truncagens, para os 
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alunos terem contacto diretamente com as palavras inventadas, linguagem, estilo, as 

expressões idiomáticas e a estrutura original das frases utilizadas pelo autor.   

A aula iniciou-se com a observação de uma imagem que os alunos foram convidados a 

descrever em interação oral com a professora estagiária. Expressarem-se com à-

vontade e deram as suas perspetivas sobre o assunto representado na imagem. 

Achou-se necessário que a professora estagiária lançasse ainda mais perguntas, para 

que os estudantes se sentissem motivados para falar e a dar as suas opiniões, com o 

objetivo de treinar e/ou ativar as competências prévias na língua que estavam a 

aprender.  

Antes de lerem o texto, foi realizado um exercício para alargamento do conhecimento 

lexical (“entreolhar-se”, “sacudir”, “revezar”, “radiculação”, “vislumbrar”, “cavar”, 

“extinguir”, “destroncar”, “esgotado”, “desgrudar”, “espreitar” e “prender”). Como foi 

dito, o texto apresentava algumas palavras e expressões de difícil compreensão, pelo 

que decidimos propor primeiramente este exercício como atividade de pré-leitura, 

para ajudar na compreensão e interpretação do texto literário. Foi muito compensador 

ouvir alguns alunos a dizerem que o exercício ajudava bastante a compreender o texto, 

porque não o tinham compreendido antes, embora já o tivessem lido várias vezes em 

casa.  

Em seguida, foi feita uma leitura individual em silêncio e, depois, em voz alta por 

alguns alunos. A nossa expetativa era que os alunos iriam ser capazes de ler com 

expressividade, mostrando compreender a mensagem transmitida pelo autor; no 

entanto, notou-se que ainda tinham bastantes dificuldades.  

Posteriormente, foram realizados vários exercícios para verificação da compreensão 

do texto, tais como a organização das frases (para testar a compreensão global), as 

correspondências de frases na tabela (para verificar a compreensão de segmentos 

específicos) e outros exercícios de interpretação. Os estudantes explicaram com as 

suas palavras algumas expressões, tais como “as raízes dessa cabeça dão a volta ao 

mundo”, “um homem passou a andar com a cabeça na lua”, “criar raízes” e a outra foi 

tirada na internet “cortar o problema pela raiz”. Através dos comentários feitos por 

eles, chegaram à conclusão de que “as raízes do homem começam onde nasceu, mas a 
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imaginação do homem vai muito longe, para além do lugar onde nasceu”. De um modo 

geral, não apresentaram muita dificuldade em compreender e interpretar o texto 

literário, sobretudo devido às explicações e atividades realizadas depois das primeiras 

leituras na sala de aula.  

A atividade seguinte foi de produção oral, na qual deviam falar sobre alguns aspetos 

culturais do seu país de origem, de acordo com os temas propostos (“a relação do 

Homem com a terra-mãe”, “a convivência entre as pessoas”, “o papel da mulher” e “a 

forma de relacionamento entre mulher e marido”). Contudo, não foi possível realizá-la 

durante a aula por falta de tempo e tivemos de continuar na aula seguinte, ocupando 

parte do tempo, que foi disponibilizado pelo professor da turma. Utilizámos, assim, os 

primeiros minutos da aula para terminar os exercícios em falta. Demos início com um 

breve resumo da aula anterior, sob a forma de perguntas feitas pela professora a que 

os estudantes responderam. Quando esta atividade terminou, passámos à 

apresentação oral do trabalho de cada um dos estudantes da turma.  

Esta parte da aula terminou com um exercício de revisão gramatical, que consistiu no 

preenchimento dos espaços em branco com os verbos no imperativo e a 

transformação das frases negativas em frases afirmativas. Foi uma tarefa de revisão, 

por isso, os alunos realizaram-na com muita facilidade.  

 

2.3. Justificação da seleção de documentos 

Nesta parte apresentar-se-á a descrição dos critérios seguidos na seleção de 

documentos adequados ao nosso público-alvo dos dois semestres, com o nível de 

proficiência limiar e vantagem. Antes disso, vamos abordar sumariamente as razões 

que nos levaram a optar pelo uso dos textos literários enquanto documento autêntico 

nas aulas.  

A razão de fazer uso dos textos literários no ensino-aprendizagem do Português Língua 

Estrangeira (PLE) foi o nosso interesse pessoal por este tipo de textos e a convicção de 

que se trata dum uso da língua com que os estudantes têm interesse em contactar. 
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Depois de termos feito várias leituras, formámos a convicção de que, se pensarmos 

que a aprendizagem da língua é um meio de aproximação dos alunos à cultura das 

comunidades que a falam e/ou do Outro, então devemos criar no ensino um espaço 

onde os alunos possam ter contacto com produtos dessa cultura. Supomos que o 

aprendente de língua estrangeira não deve saber apenas a estrutura da língua, mas é 

preciso que tenha o conhecimento do seu uso de acordo com o contexto numa 

determinada sociedade, a fim de que desenvolva a sua capacidade de comunicação. 

Esta capacidade reforça-se com o conhecimento do uso da língua como veículo de 

cultura. Como Ana Tavares (2008:97) afirma, “ao aprender uma língua, o aprendente 

deve, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de conhecer alguns aspetos da cultura da 

sociedade onde se fala essa língua, com o objetivo final de atingir uma competência 

comunicativa”. Foi esta ótica que nos motivou mais ainda a trabalhar com os textos 

literários enquanto documentos linguísticos e culturais autênticos e, ao mesmo tempo, 

quisemos procurar testar as vantagens e desvantagens do seu uso no ensino de PLE.  

Sequeira (2013) e Silva (2010), apud Vera Costa (2015:30), afirmam que o texto 

literário é “um meio potenciador do desenvolvimento das competências comunicativas 

dos aprendentes em PLE, ao mesmo tempo que, através dele, se fomenta o gosto pela 

leitura literária”. Por outro lado, Xavier (2019:120) sublinha que “o texto literário 

permite o alargamento e aprofundamento de competências linguísticas e o diálogo 

intercultural”.  

Tal como é referido pelas autoras citadas, verificámos também, nas nossas 

intervenções pedagógicas, que os estudantes tinham mesmo aprendido e aumentado 

o conhecimento linguístico e tinham ficado a conhecer melhor a cultura dos outros 

através dos textos literários. Quanto ao domínio linguístico, trabalhámos 

especialmente o alargamento do conhecimento lexical, em particular das expressões 

idiomáticas apresentadas nos textos. Em relação ao conhecimento cultural, criámos 

uma ponte que permitiu ligar a cultura do aluno à que o texto transmitia. Houve 

também a oportunidade para que os alunos iniciassem um diálogo intercultural, pois a 

leitura do texto literário foi uma forma de “pôr” os alunos a ver as diferenças e as 

semelhanças existentes no seio da turma. No QECRL (2001:150) destaca-se que “o 
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conhecimento, a consciência e a compreensão da relação (semelhanças e diferenças 

distintivas) entre “o mundo de onde se vem” e “o mundo da comunidade-alvo” 

produzem uma tomada de consciência intercultural”. Esta faz com que a comunicação 

intercultural se torne vantajosa e ajuda a eliminar os pensamentos estereotípicos 

acerca das diferentes culturas. 

Quanto ao ensino-aprendizagem, o QERCL sugere que o aluno seja exposto ao uso 

autêntico da língua estrangeira em diferentes contextos como: ter contacto 

diretamente com falantes nativos, ouvir rádio, assistir à televisão, ver vídeos e ler 

textos de jornal, revistas, etc. Para além destes materiais, Mishan (2005), citada por 

Liliana Guerra (2019:14), acrescenta ainda que os materiais autênticos que podem ser 

trabalhados na sala de aula, são: “textos literários, publicidade, canções e música, 

materiais cinematográficos e, por fim, relacionados com as Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC), como páginas Web, e-mails ou corpora online”.  

Tal como explicámos anteriormente, o nosso foco era o texto literário como 

documento autêntico. No entanto, também apresentámos outros materiais 

autênticos, tais como vídeos (excerto de programa noticioso; reportagem) e receita.  

Queríamos recordar que o género textual com o qual trabalhámos foi o conto. Na 

seleção dos textos, estivemos sempre atenta em escolher textos que pudessem ajudar 

os alunos a desenvolverem a competência comunicativa em conformidade com o nível 

do seu conhecimento linguístico. Logo, atentámos no tema tratado, qual a sua 

relevância e que fosse próximo das vivências dos alunos, para não dificultar a 

compreensão e evitar a dependência da nossa interpretação. Tivemos em 

consideração também outros aspetos importantes, como a extensão, a linguagem 

literária, o léxico e a morfossintaxe. 

No que diz respeito à extensão, tentámos selecionar textos que não fossem muito 

longos para os alunos não ficarem aborrecidos e não passarem demasiado tempo na 

leitura. Ao nível da linguagem literária, optámos por textos que tivessem as figuras de 

linguagem e figuras de construção bem simples para os alunos conseguirem 

interpretá-los de uma forma lógica e tão intuitiva quanto possível. Contámos, neste 

processo, com o treino e hábitos de leitura de textos literários dos estudantes na sua 
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língua materna. Quanto ao léxico, escolhemos aqueles documentos em que 

predominavam os vocábulos simples e correntes, que poderiam ser apropriados pelos 

estudantes e usados no quotidiano e onde, por outro lado, também estavam presentes 

palavras e expressões menos conhecidas, de modo a aumentar o conhecimento de 

novos elementos lexicais que, provavelmente, lhes viriam a ser úteis no dia a dia. 

Acreditamos que cada aluno detinha uma bagagem de saber linguístico diferente, por 

isso, preparámos atividades de alargamento do conhecimento lexical, a realizar antes 

ou depois da leitura do texto, e demos sempre as explicações necessárias para lhes 

facilitar a compreensão e interpretação. Relativamente à morfossintaxe, algumas 

estruturas poderiam representar uma dificuldade acrescida para alguns alunos na 

compreensão da mensagem do texto. No entanto, demos apoio para que pudessem 

compreendê-la e conseguissem construir a interpretação tanto da escrita como da 

produção oral.  

O motivo pelo qual usámos o texto “A Fava, o Brinde e o Bolo-Rei”, de José Jorge 

Letria, na segunda unidade letiva da segunda regência foi o assunto apropriado à 

temática desta regência, uma vez que tratávamos do Natal dos portugueses, e o nível 

de dificuldade que nos pareceu adequado para o explorarmos nesta aula. O texto era 

simples e acessível, e enquadrava-se bem nos critérios acima referidos. Quanto ao 

conto de Mia Couto “Raízes”, permitia uma aproximação a aspetos relevantes da 

cultura moçambicana, nomeadamente a ligação com a natureza, a terra e o país. Na 

verdade, o texto não era fácil de compreender para o nível de proficiência limiar, por 

causa da extensão, da linguagem estética e da reinvenção de certos vocábulos a que o 

autor recorre. Contudo, preparámos atividades de pré-leitura e demos as explicações 

que ajudaram os aprendentes na compreensão e interpretação do texto. Lembra-se 

que o professor tem o papel de mediador no processo de ensino-aprendizagem da 

língua-alvo, em articulação com a cultura-alvo, com a finalidade de o aluno 

desenvolver uma verdadeira competência comunicativa. Sendo assim, procurámos 

diversificar as estratégias, adequando-as à consecução dos objetivos, para que o 

processo de ensino-aprendizagem não fosse monótono, ou melhor, não estivesse tão 

focado apenas na língua em si, mas na cultura também. 
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Por outro lado, selecionámos o conto de Mia Couto por três motivos: primeiro, é um 

autor lusófono que usa a Língua Portuguesa para permitir ao leitor ou ao aluno o 

contacto com a cultura do Moçambique; a sua capacidade de reinvenção das palavras 

e invenção das expressões fazem a diferença em relação ao português europeu e 

criam a identidade do português moçambicano; e, por último, algumas estruturas 

frásicas são idênticas ao português brasileiro, pelo que podíamos explicar aos alunos 

algumas diferenças da estrutura da língua entre  Portugal e o  Brasil.  

Quanto ao texto, decidimos apresentar os textos originais, pois queríamos que os 

alunos contactassem diretamente com o uso da língua praticado pelos autores no 

contexto real. Podemos dizer que, no ensino da língua estrangeira, o professor é um 

agente que ajuda o aluno a conseguir comunicar nessa língua, portanto, o aluno 

precisa de ter contacto direto com os usos autênticos da língua para lhe facilitar a 

utilização na atividade quotidiana. Como Rogers e Medley (1988), apud Carvalho 

(1993:118), declaram: 

“Para que os alunos possam aprender a comunicar efetivamente numa língua 

estrangeira, devem ter o contato direto quanto possível com ela. Devem ouvir e 

ver os autóctones a usá-la com uma finalidade comunicativa”.  

 
Doutro ponto de vista, Guariento & Morley (2001:347), apud Tiago Coelho, (2011:16), 

salientam que a principal razão da utilização de materiais autênticos na sala de aula é 

expor os alunos à língua e linguagem real, pois desta maneira os alunos sentem que 

estão a aprender mesmo uma língua real, a qual é falada pelos falantes nativos e, com 

isso, pode-se aumentar a motivação na aprendizagem. 

Temos a noção de que, quando o professor de uma língua estrangeira usa os textos 

autênticos na aula, vai contribuir muito para melhorar o processo de aprendizagem do 

aluno, porque ele está exposto à comunicação real e isso ajuda a aumentar o 

conhecimento linguístico e sociocultural. E, quando o tema do texto autêntico está 

próximo da vivência do aluno, com o qual ele se sente familiarizado, vai sentir-se 

motivado para aprender, procura conhecer a cultura dos outros e partilha a sua cultura 

com os colegas. Por sua parte, cabe ao professor a responsabilidade de usar critérios 
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adequados para os escolher de acordo com o conhecimento linguístico do aluno, o 

assunto que versam e os objetivos que se pretende atingir.  

A seguir, vamos abordar mais especificamente as atividades desenvolvidas com os 

textos literários escolhidos enquanto documentos autênticos para utilização nas 

nossas aulas.  

 

2.4. As atividades desenvolvidas com o texto literário enquanto documento 

autêntico na prática pedagógica 

Como foi explicado na parte I, o uso do TL nas aulas de LE contribui muito para o 

desenvolvimento de diversas competências. Assim, é imprescindível que o professor 

saiba escolher o texto de acordo com o público-alvo, definir bem os seus objetivos 

finais e os planos pedagógicos para poder trabalhar e desenvolver as diversas 

competências.  

Ao longo do nosso EP, sendo os TL documentos autênticos, orientaram-nos para o 

desenvolvimento preferencial de três competências: competência de leitura, 

competência lexical e competência intercultural. Além das competências referidas, foi 

possível também realizar atividades concebidas para praticar e melhorar a 

compreensão e a expressão oral dos aprendentes.  

Para que o estudante conseguisse compreender os TL, foram desenvolvidas atividades 

de pré-leitura, de leitura e de pós-leitura. O objetivo de ter usado esta estratégia 

tripartida foi encaminhar o aluno a uma melhor compreensão da leitura, ativando os 

seus conhecimentos linguísticos prévios e o seu conhecimento do mundo e levá-lo a 

que, no final da atividade de leitura, fosse capaz de apresentar as suas ideias pessoais 

acerca do texto e dos temas nele abordados. 

O ato de ler implica a compreensão e isso implica que o aluno descodifique o que está 

escrito no texto e construa o sentido global, para obter a capacidade de interpretar o 

discurso escrito. Tal como Inês Sim-Sim (2007:7) realça, “ler é compreender, obter 

informação, aceder ao significado do texto”. Dessa forma, o professor tem a 
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responsabilidade de orientar o aluno para alcançar o objetivo da leitura e, assim, 

construir o seu próprio significado do texto. A leitura não faz com que o aluno melhore 

só a competência de leitura, mas desenvolve também, além do conhecimento 

linguístico, competências nos domínios sociolinguístico e sociocultural.   

Na pré-leitura, em que se faz a preparação do aluno para a atividade de leitura, 

recorremos a imagens para os estudantes criarem hipóteses acerca do conteúdo do 

texto e, assim, ativarem conhecimentos prévios, seja no plano específico da língua, 

seja no que respeita ao conhecimento do mundo. Esta atividade, permitiu ao aluno 

desenvolver também a sua competência oral, visto que um dos objetivos da aula de LE 

é que o estudante seja capaz de compreender e produzir um determinado enunciado. 

Normalmente, o aluno é obrigado a ter o domínio linguístico (léxico, gramática e 

pronúncia) para poder fazer a comunicação ou compreender o enunciado na língua 

aprendida. Porém, o domínio linguístico, só por si, não é suficiente para produzir ou 

compreender uma comunicação, por isso, “é necessário aprender as normas 

socioculturais, sociolinguísticas e discursivas da comunidade linguística” (Alexandra 

Ferreira & Fátima Silva, 2018:60), para alcançar o objetivo de produção e compreensão 

orais. Pode-se afirmar que a competência oral não é uma tarefa fácil de desenvolver, 

uma vez que exige capacidades de receção e de produção e que envolve também o 

conhecimento de léxico, gramática, pronúncia, cultura e pragmática.  

Dado isso, demos sempre a oportunidade ao aluno para se expressar em português, 

apesar de apresentar algumas dificuldades; no entanto, a nossa intenção foi a de que 

cada aprendente expusesse as suas ideias sobre aquilo que ouvia, à-vontade, sem se 

preocupar com os erros cometidos, já que para Jim Scrivener (2011:285), os erros 

cometidos pelos alunos são uma evidência de que está a desenvolver as competências 

linguísticas através da tentativa e do risco. Assim, procurámos dar de forma contínua a 

motivação ao aluno para falar na língua-alvo e preparámos atividades que apoiassem o 

desenvolvimento da competência oral.    

Quanto à leitura propriamente dita, direcionou o aluno a ser capaz de compreender e 

interpretar o texto e, em simultâneo, desenvolver a sua competência lexical. Estas 

atividades foram promovidas através das modalidades de leituras silenciosa e em voz 
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alta. Na leitura silenciosa; propusemos aos alunos terem uma interação autónoma com 

o texto durante alguns minutos, para compreenderem o que o autor transmite, 

reconhecerem as marcas linguísticas próprias do seu estilo, perceberem a cultura do 

Outro e sublinharem palavras ou frases difíceis. Já na leitura em voz alta, enquanto 

pedíamos a alguns alunos para lerem, demos ênfase à pronúncia das frases com 

clareza, correção, fluência e respeito pelas normas de pontuação, com entoação 

adequada e expressividade. Tendo esta em conta, alguns estudantes mostraram 

algumas dificuldades relacionadas com a pronúncia de certas palavras e não 

respeitaram os sinais de pontuação. Por isso, elaborámos algumas correções essenciais 

e alertámo-los relativamente à entoação e a expressividade. O leitor / o aluno deve 

respeitar os critérios mencionados para que o texto seja compreendido pelos ouvintes, 

e mostrar a sua capacidade para realizar uma leitura mais eficaz que permita avaliar o 

nível da compreensão que tem do texto. Além do mais, esta foi uma forma de 

promovermos a leitura de textos literários.  

Para controlarmos a compreensão da leitura dos TL, foram preparados exercícios de 

escolha múltipla, organização de frases de acordo com a sequência no texto, 

correspondência de frases em tabelas, e questões de resposta aberta sobre 

interpretação de frases e expressões selecionadas. Conforme a nossa observação, os 

alunos conseguiram fazer os exercícios com facilidade, mas nas perguntas de resposta 

aberta que foram propostas na última regência, foi apenas uma minoria dos 

estudantes que se mostrou capaz de expressar as suas ideias, provavelmente com 

receio de cometerem erros na construção frásica ou até mesmo na própria 

interpretação, e/ou por ter um vocabulário insuficiente para se expressarem. De uma 

maneira global, os alunos mostraram que compreenderam o texto, apesar de ser difícil 

no início, mas com a nossa explicação e os exercícios propostos foi possível alcançar a 

meta final.    

Relativamente ao léxico, houve muitos termos desconhecidos dos alunos, sobretudo 

no texto “Raízes” de Mia Couto. Ciente de que o conhecimento do léxico é um 

elemento importante para a compreensão de um texto, resolvemos realizar um 

exercício de sinónimos para ajudar os alunos a compreenderem o texto. Em cada 
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unidade letiva, existiu sempre lugar para os exercícios de sinónimos depois da leitura; 

contudo, na última regência, foi pedido aos alunos que fizessem o exercício de 

sinónimos antes da leitura, para os auxiliar na compreensão e interpretação do texto.   

É importante sublinhar que todas as perguntas e respostas foram feitas e corrigidas 

oralmente, antes de serem passadas no quadro para os estudantes copiarem, exceto 

as questões de interpretação de resposta aberta. Além disso, sempre que um aluno 

tivesse dúvidas ou pretendesse esclarecer questões, foram dadas explicações de 

imediato, antes de se passar para outra atividade. 

No que diz respeito à atividade de pós-leitura, foram trabalhados dois exercícios, 

visando a competência intercultural e o conhecimento explícito da língua. Em relação 

ao primeiro exercício, (como foi dito no capítulo anterior), o TL permite o aluno a 

conhecer a cultura da língua-alvo e a dos outros, e através deste recurso é possível 

criar um diálogo intercultural nas aulas de LE. Sendo assim, com o uso do TL nas nossas 

aulas, pudemos pedir aos alunos para partilharem a sua cultura com a turma. 

Mediante esta atividade, cada aluno pôde ter uma interação oral com os colegas de 

uma forma espontânea. Gostaríamos de recordar que na segunda regência, o diálogo 

intercultural foi feito na primeira unidade letiva dessa regência, ou seja, antes da 

leitura do TL; dessa forma, o aluno tinha já a noção do que se tratava a seguir, 

podendo ativar os seus conhecimentos prévios relativamente ao tema do conto que 

iria ler. Na última regência, foi trabalhado o diálogo intercultural, depois da leitura do 

TL. Notou-se que os alunos desenvolveram a sua competência intercultural através do 

diálogo feito com os outros sobre as semelhanças e as diferenças entre a sua cultura e 

a do outro, com o máximo respeito e sem fazer nenhum julgamento. Além disso, os 

alunos não melhoraram apenas a competência intercultural, mas desenvolveram 

também a sua competência oral, visto que a atividade realizada permitiu trabalhar a 

produção oral, a compreensão oral e a interação oral.  

No que se refere à segunda atividade, propusemos exercícios que indicam sobre o 

funcionamento da língua. Embora fossem exercícios de revisão, os que se realizaram 

nestas duas regências, fizemo-lo por considerarmos que era importante consolidar o 

conhecimento dos alunos, dado que a gramática é essencial na comunicação e para a 
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compreensão dos textos. De acordo com Mário Vilela (1993: 144), “a gramática dá ao 

estudante a capacidade de agir linguisticamente, comunicar, de analisar textos e suas 

normas, sensibilizando o aluno para a língua: como meio de vida e de atuação”. Foram 

atividades úteis, pois aproveitámos para esclarecer as dúvidas e questões suscitadas 

pelos alunos acerca dos temas tratados. 
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Considerações Finais 

A aula de LE é um espaço em que ocorre o encontro entre pessoas de diferentes 

culturas, crenças, pensamentos e atitudes. Dessa forma, é fundamental que no ensino-

aprendizagem o professor e os alunos se sintam confortáveis em expressar-se e que 

haja o respeito mútuo para que as aulas decorram normalmente e sejam produtivas. 

Para que isto aconteça, o professor, como mediador cultural, deve recorrer a 

diferentes estratégias para encaminhar os seus alunos a uma aprendizagem adequada 

de acordo com os seus objetivos. Uma das estratégias que o professor pode utilizar é o 

uso dos TL enquanto documento autêntico nas aulas, uma vez que tal material pode 

servir como um ponto de partida para o diálogo cultural tanto com a cultura da língua-

alvo como com a dos alunos. No entanto, o TL não é apenas um bom material para a 

transmissão cultural, constitui também um bom recurso de linguagem autêntica que 

possibilita aos alunos alargarem e aprofundarem os conhecimentos linguísticos.  

Tendo em conta estes pressupostos, o presente relatório teve como objetivo refletir 

acerca do uso dos TL enquanto documento autêntico no ensino-aprendizagem de LE, 

sobretudo nas aulas de PLE, e procurou defender a sua presença nas atividades 

desenvolvidas na sala de aula com base na nossa experiência da prática letiva.  

O recurso ao TL ao longo do nosso Estágio Pedagógico permitiu-nos fazer uma reflexão 

a respeito das questões que envolve este tipo de material, tais como a complexidade 

da estrutura da língua ou a abordagem que fazem de eventuais temas inapropriados 

para a aprendizagem dos alunos. Partindo destas questões, verificámos que, afinal, 

problema chave está na seleção do material proposto e na opção pelos métodos mais 

adequados para abordar tal material. Ficou evidente, tal como diversos estudos 

afirmam, que é sempre possível encontrar TL escritos de uma forma simples e clara, e 

que o TL apresenta também diversos temas suscetíveis de interessarem os estudantes, 

tais como: história, política, geografia, costumes, amor, vida, entre outros, de 

diferentes lugares e épocas. Por isso, é fundamental que o professor faça uma cuidada 

seleção do material, de acordo com o nível conhecimento linguístico, as idades, as 

necessidades e os interesses dos aprendentes. 
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Relativamente à forma de trabalho, buscámos diferentes estratégias e propusemos 

atividades distintas, reforçando a nossa atuação com o método comunicativo, no qual 

o aluno foi o ator principal da realização de tarefas e a professora estagiária assumiu o 

papel de facilitadora da aprendizagem.  

Uma vez que o nosso objetivo era encaminhar os nossos alunos à compreensão e à 

interpretação de um texto – no caso particular, literário –, a organização da atividade 

de leitura em cada regência estruturou-se em três fases: pré-leitura, leitura e pós-

leitura.  

Em relação à primeira atividade, foi apresentada uma imagem, servindo como 

estímulo inicial para criar uma “chuva de ideias” que permitisse uma aproximação ao 

tema do texto. Foi praticada e desenvolvida a expressão oral do aluno, dado que 

houve interação entre a professora estagiária e os alunos, e/ou entre os alunos. Além 

disso, foram criadas as condições para o aluno ativar e alargar o seu conhecimento 

lexical a partir da exploração e comentário da imagem projetada.   

No que se refere à leitura, foram praticadas as modalidades de leitura silenciosa e em 

voz alta, para que os alunos tivessem mais contactos com o texto para poderem 

compreender realmente as mensagens nele contidas e, assim, terem mais facilidade 

em fazerem uma interpretação pessoal. O aluno foi levado também ao alargamento e 

aprofundamento do seu conhecimento lexical, pois algum vocabulário era 

desconhecido e, por isso, determinados conceitos tiveram de ser abordados de modo 

específico, para facilitar a sua compreensão. Através desta atividade, praticou-se 

também a interação oral entre a professora estagiária e o aluno, e/ou entre os alunos. 

A estas atividades, há que acrescentar ainda que foi pedido aos alunos que 

apresentassem a sua própria interpretação em relação a certas expressões menos 

transparentes usadas pelos autores.  

No que diz respeito à fase de pós-leitura, promoveu-se o diálogo intercultural, através 

do qual os alunos expressaram as suas ideias e partilharam a sua cultura com os 

colegas. Nesta parte, todos mostraram gosto em ouvir as informações partilhadas 

pelos colegas, assim como manifestaram respeito pelas diferentes culturas de cada 
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um. Sendo assim, os alunos não desenvolveram só a sua competência intercultural, 

mas melhoraram também a expressão oral.  

Quanto à apresentação dos TL na sala de aula, decidimos apresentar textos nas 

versões originais, uma vez que o TL é um documento autêntico e, assim, pode 

melhorar a competência comunicativa do aluno. Acreditamos que desta forma, o aluno 

se sente mais motivado na aprendizagem e tem maior facilidade na aquisição da 

língua, uma vez que tem contacto direto com o uso da linguagem pelos falantes 

nativos.  

Conclui-se que o uso do TL enquanto documento autêntico no ensino-aprendizagem 

de LE é essencial, já que este tem uma grande potencialidade para desenvolver 

diversas competências, contribuindo para a melhoria da competência comunicativa. A 

contribuição deste material não diz respeito somente à competência linguística, mas 

permite também ao aluno o seu desenvolvimento outras áreas: um enriquecimento no 

seu conhecimento cultural, ter um espírito mais aberto, ser tolerante e respeitador 

perante as maneiras diferentes de ser e estar caraterísticas da sociedade em que vive.  

Assim, é importante que o professor saiba selecionar o TL enquanto documento 

autêntico de acordo com o seu público-alvo, as idades, as necessidades e os interesses 

do aluno para que o objetivo de ensino-aprendizagem da língua seja alcançado. Além 

disso, o professor deve adotar o método de ensino mais adequado, uma vez que, 

atualmente, o foco de aprendizagem é o aluno.  

Deste modo, cabe ao professor procurar várias estratégias e utilizar metodologias 

apropriadas para que apoie eficazmente o aluno, ajudando-o a tornar-se um bom 

falante da língua alvo e capacitando-o para uma inserção plena na sociedade que a 

usa.  

Para finalizar, desejamos sublinhar que estamos conscientes das situações positivas e 

menos positivas verificadas ao longo das aulas dadas. O nosso objetivo era propor 

atividades que pudessem levar os alunos a adquirirem e/ou aperfeiçoarem os seus 

conhecimentos e as suas capacidades em cada aula tanto ao nível linguístico como no 

plano da cultura. Porém, nem sempre o conseguimos e há determinadas atividades 
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que poderiam ter sido mais bem desenvolvidas. Tais situações ocorreram devido a 

limitações de competências e conhecimentos por parte da professora estagiária.  

No futuro, esperamos melhorar nos domínios referidos, e tentaremos ser criativos na 

preparação dos materiais e atividades, tendo sempre em conta o conhecimento 

linguístico dos alunos para que se sintam mais motivados a aprender a Língua a partir 

do TL, visto que o TL possibilita desenvolver diversas competências e realizar 

diferentes atividades nas aulas.  
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Anexo 1 – Ia unidade letiva da regência 1 

 

I. Observe a imagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Leia o seguinte texto.  

 

A família de hoje e a tecnologia 

 

Como as famílias estão constituindo as suas interações e os seus laços afetivos no 
mundo em que as pessoas se veem cada vez menos? 

Desde que a internet passou a fazer parte da vida 
das pessoas, nossas noções de relacionamento têm sido 
reavaliadas e até mesmo reconstruídas na dinâmica das 
relações familiares. A Internet veio para ficar e os usos 
das tecnologias são diversos, afinal as pessoas se 
apropriam delas e as inserem no seu cotidiano, de 
acordo com os seus interesses, desejos e motivações. 
De fato as novas tecnologias e a internet estão a causar 
impactando as vidas das pessoas e também o cotidiano 
familiar.  



75 

A relação entre as pessoas e as tecnologias é muito complexa e as fronteiras entre o 
mundo real e virtual estão cada vez mais indefinidas. Diante disso fica a dúvida: afinal, 
são as pessoas que “dominam” as tecnologias ou as tecnologias que estão 
“dominando” as pessoas? 

 
As famílias e o dia a dia com a tecnologia 

Desde o “boom” da internet nos anos 90, observa-se um gradativo crescimento de 
sua utilização, inclusive no espaço familiar. Nota-se que, em cada família, ela possui 
diferentes representações e funções. Há famílias que conseguiram estreitar o seu 
relacionamento com o uso desta ferramenta, enquanto outras a utilizam para se 
aproximar de pessoas mais distantes, mas acabam descuidando do vínculo com os 
mais próximos. E há famílias que estão buscando compreender o modo mais adequado 
de aproveitar a internet de uma maneira mais saudável. 

Que espaço está ocupando a internet na sua família? O modo como cada família usa 
a internet pode refletir o próprio funcionamento familiar. Existem funcionamentos 
familiares em que a internet está a serviço da necessidade de encobrir algumas 
dificuldades nos relacionamentos. Isto se observa entre pais e filhos, entre casais, etc. 
Algumas vezes, um ou mais membros fazem um tipo de uso que compromete 
significativamente a convivência, a cumplicidade e principalmente o diálogo 
familiar. Ocorrem ainda situações em que os pais sentem dificuldade de encontrar 
maneiras de proteger os filhos dos perigos da internet, então acabam por proibir 
completamente ou fazendo “vista grossa” por não encontrarem meios de 
compreender o que os filhos fazem na rede. Tais situações compõem alguns dos novos 
desafios encontrados pela família contemporânea. 

 

https://dependenciadetecnologia.org/a-familia-e-a-tecnologia/a-familia-de-hoje-e-a-tecnologia/ 

 

III. Responda às questões com as informações do texto. 

1. Será que a presença da internet provoca mudanças na relação familiar? De que 
forma? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

2. ``Afinal, são as pessoas que “dominam” as tecnologias ou as tecnologias que estão 
“dominando” as pessoas? `` Qual seria a sua resposta? Porquê? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
3. Explique o sentido da expressão `` fazer vista grossa``. 

https://dependenciadetecnologia.org/a-familia-e-a-tecnologia/a-familia-de-hoje-e-a-tecnologia/
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
4. Acha que a internet só trouxe desvantagens à vida das pessoas? Se sim, diga quais. 

Se não, indique as vantagens da internet. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
5. Na sua opinião deveria haver regras para o uso da internet em família? E noutros 

lugares? Porquê? Quais? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
6. Se tivesse um membro da sua família dependente das tecnologias, que conselhos 

lhe daria?   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

IV. Escreva o sinónimo das seguintes palavras.  

 

 

V. Complete o quadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtual      ______________ Gradativo    _________________ 

Vínculo   ________________ Saudável       _________________ 

Encobrir   _______________ Ocorrem        __________________  

Contemporânea ________________ Dominam     _________________ 

Nome Verbo 

Relação _______________ 

_________________ Motivar 

Convivência _________________ 

Crescimento _________________ 

Dificuldade ________________ 

______________ Adequar 

Desejo __________________ 
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VI.  Converse com o seu colega e tome notas sobre as respostas que obteve acerca das 
perguntas seguintes: 

• Quanto tempo usa o telemóvel durante o dia? 

• O que faz com o telemóvel? 

• O que sente quando está sem o telemóvel? Porquê?  

• Durante quanto tempo poderia ficar sem telemóvel? 

 

VII. Apresente aos seus colegas de turma as informações que obteve do seu par. 

 

VIII. Imagine que encomendou um iPhone pela internet à empresa do iPhone. Quando 
abriu a encomenda e quis experimentar o telemóvel, reparou que o telemóvel não 
tinha bateria. Escreva um e-mail formal para a empresa do iPhone. Nesse e-mail vai 
reclamar pelo facto de lhe ter vendido um produto incompleto. 

No seu e-mail, tem de: 

a. Usar uma fórmula de saudação; 

b. Explicar a situação; 

c. Expressar o seu descontentamento; 

d. Pedir o envio imediato de uma bateria compatível;  

e. Usar uma fórmula despedida.  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Anexo 2 – IIa unidade letiva da regência 1 

 
 

I. Atente no seguinte vídeo sobre ``Dependência do uso do telemóvel``. 
https://www.rtp.pt/noticias/saude/dependencia-do-uso-de-telemovel-pode-
originar-nomofobia_v476811 

II. Recorde o que ouviu no vídeo e assinale com X as seguintes afirmações como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) e corrija as que considerar falsas. 

 V F 

A homofobia é uma nova doença da sociedade dos nossos dias.   

Essa doença consiste no receio de ficar incontactável por não se ter acesso 
telemóvel ou à internet. 

  

As adições afetam a psicologia dos seres humanos   

Os telemóveis fazem com que as pessoas se sintam mais satisfeitas por 
obterem respostas lentas. 

  

O grande problema das pessoas é dependerem da companhia das redes 
sociais. 

  

Há três fatores fundamentais que causam a dependência do telemóvel.   

Hoje as pessoas querem, sobretudo, evitar o sofrimento.   

Esta é uma doença que reproduz a sociedade em que vivemos.   

 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

https://www.rtp.pt/noticias/saude/dependencia-do-uso-de-telemovel-pode-originar-nomofobia_v476811
https://www.rtp.pt/noticias/saude/dependencia-do-uso-de-telemovel-pode-originar-nomofobia_v476811


80 

O presente do conjuntivo nas orações concessivas 

 
1. Atente nas seguintes frases: 

a. ``…qualquer apelo que se manda, tem uma resposta, mesmo que seja uma 

resposta desinteressada…`` 

b. Mesmo que converse com ele por telemóvel, não o conhece pessoalmente.  

 

NB: As expressões destacadas têm o valor concessivo, isto é, indicam um facto que 

poderia contrariar a ação que está a expressar na oração principal. 

 

2. Atente nas seguintes expressões de concessão: 

 

Exemplos: 

1. Embora os meus pais estejam no estrangeiro, consigo ter comunicação com eles 

através das tecnologias.  

2. Mesmo que haja o impacto negativo das tecnologias, as pessoas continuam a 

usá-las.  

3. Vou ver vídeos no youtube, ainda que tenha exame amanhã.  

4. Ele não quer fazer os exercícios, nem que a professora o deixe usar telemóvel 

para resolvê-los.  

 

 

Embora  

 

+ presente do conjuntivo 

Mesmo que 

Ainda que 

Nem que 
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Exercícios: 

I. Complete as frases com os verbos na forma adequada, de maneira a terem 
sentido. 

1. Mesmo que os meus colegas ___________ (estar) a olhar para o telemóvel, 
continuo a ver notícia na televisão. 

2. Embora ela ___________ (querer) parar de usar o telemóvel, não sabe como. 

3. Não atendo as chamadas dos meus amigos, ainda que ___________ (poder) ser 
urgentes. 

4. Nunca vou compreender a letra das músicas portuguesas que ouço no youtube, 
nem que _____________ (aprender) português. 

5. Sabemos histórias do Portugal através da internet, mesmo que não ___________ 
(ir) a Portugal. 

6. O Mário não vai viajar, embora as empresas de avião ___________ (fazer) 
promoções nas redes sociais. 

7. Ainda que os professores ____________ (preparar) computadores para os 
estudantes fazerem pesquisas, eles preferem usar o telemóvel. 

8. Vou instalar o WhatsApp no telemóvel da minha mãe, nem que ela não 
___________ (querer). 

 

 

II. Use presente do indicativo, presente do conjuntivo ou imperfeito do conjuntivo? 

1. É evidente que os telemóveis ____________ (ser) úteis por imensas razões. 

2. Era possível que as pessoas ____________ (deixar) o telemóvel ao lado e 
____________ (falar) umas com as outras. 

3. Se nós não __________ (ser) viciados no telemóvel, teríamos mais tempo. 

4. Embora ele ___________ (enviar) os exercícios por e-mail, não quero fazê-los.  

5. É claro que nem todas as ____________ (gostar) de usar Skype para fazer chamadas 
do vídeo. 

6. Ainda que eles ____________ (ter) portátil, queriam mais tablete.  

7. Julgo que a internet ____________ (facilitar) muito a nossa conversa. 

8. Se ela ____________ (falar) com os pais, empresto-lhe o meu telemóvel. 

9. Mesmo que eu não ______________ (participar) no encontro, o meu chefe envia-
me os assuntos tratados por Facebook. 
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10. Se ele ___________ (dar) o iPad para o meu irmão, ele não estuda para o exame.  

 

III. Baseado nas imagens seguintes, construa frases, dizendo o que gostava que os 

seus colegas, amigos ou família fizessem. Use as seguintes expressões: 

Era importante que vocês… / era útil que… / achava melhor que / era bom que… 

 

  
 

 

   

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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IV.  Mude as seguintes frases para o passado. 

1. Não penso que todos os alunos tenham telemóveis. 
____________________________________________________________________ 

2. É bom que uses o telemóvel para fazer cálculos. 
____________________________________________________________________ 

3. É importante que telefones ao teu pai. 
____________________________________________________________________ 

4. Eles querem que lhes mandemos a mensagem pelo WhatsApp. 
____________________________________________________________________ 

5. Espero que o meu computador esteja reparado no próximo mês. 
____________________________________________________________________ 

6. Convém que todos saibam usar o Excel. 
____________________________________________________________________ 

7. Não é possível que ele use telemóvel e computador no exame. 
____________________________________________________________________ 

8. Há alguém que saiba instalar programas no computador?  

____________________________________________________________________ 

9. Desejo que os pais não proíbam aos filhos o uso da internet. 
____________________________________________________________________ 

10. É útil que toda a família esqueça os telemóveis durante as refeições. 
____________________________________________________________________ 
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Anexo 3 – Ia unidade letiva da regência 2  

 

I. Observe a imagem.  

 

 

 

II. Atente no seguinte vídeo sobre como é que os portugueses celebram o Natal? 
Ligue as colunas ou punha os números nas imagens baseado a fala das pessoas. 

(https://www.youtube.com/watch?v=_iH5-mPlaMQ) 

 

O jantar é bacalhau e o almoço do dia seguinte é 
cabrito ou peru.   

 

 

Abrem os presentes de manhã, são vegan e fazem 
rolo de lentilhas para o jantar. 

 

O jantar é bacalhau, abrem as prendas à meia-noite 
e o tio veste a roupa do pai natal. 

https://www.youtube.com/watch?v=_iH5-mPlaMQ
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Não liga muito a esta data por estar mais 
preocupado com o trabalho.  

 

Foi catequista e acha que o Natal de hoje em dia é 
mais um comércio para muitas pessoas do que 
viverem o Natal em si. 

 

Para o jantar, é bacalhau; e há também bolo-rei, 
azevias e pastéis de batata doce. 

 

 

III. Complete o texto com os verbos na forma adequada.  

A Sofia ___________ (ser) chinesa e ___________ (fazer) o curso de licenciatura na 
Universidade do Porto. Ela ____________ (ter) uma colega portuguesa que 
__________ (chamar-se) Ana. A Ana __________ (viver) em Aveiro com os pais e 
_________ (ser) filha única.  

Este ano, a Sofia __________ (decidir) passar as férias de Natal em Portugal, porque 
___________ (pretender) conhecer as tradições portuguesas desta época. A Ana 
também não ___________ (querer) ficar sozinha com os pais, por isso ___________-a 
(convidar) para passar as férias em casa dela. A Sofia ____________ o convite e elas 
____________ (combinar) encontrar-se às nove da manhã, na estação de São Bento, 
no dia 24 de dezembro. 

 _______________ (resolver) ir de comboio e depois de táxi para a casa da Ana. A 
Sofia não ___________ (ser) nada pontual e __________ (chegar) sempre atrasada a 
todo o lado. Quando a colega __________ (chegar) à estação, ela ainda não 
_____________ (vir). A Ana ___________ (ficar) muito preocupada e __________-lhe 
(ligar), mas ela não __________ (atender). 

Quando finalmente ___________ (chegar), ___________ (lamentar) muito por ter 
chegado tarde. A amiga ___________-lhe (dizer)-:  
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— Se _____________ (chegar) a horas, não ______________ (perder) o comboio. 
Agora nós _____________ (ter) de comprar outros bilhetes. 

Quando __________ (chegar) a casa da Ana, o almoço já ___________ (estar) 
pronto. Ao jantar, eles ___________ (comer) muitos pratos que a Sofia ____________ 
(desconhecer), como: bacalhau cozido, peru assado, bolo-rei, azevias, rabanadas, 
pastéis de batata doce, etc., e ___________ (beber) vinho do Porto. À meia-noite, 
____________ (trocar) as prendas, ___________ (fazer) jogos tradicionais, 
__________ (contar) várias histórias e _________ (dar) muitas gargalhadas. A Sofia 
_________ (estar) muito alegre e __________ (gostar) daquela festa, embora não 
_____________ (celebrar) o Natal no seu país. 

 

IV. ``O senhor Álvaro é português e é casado. Está a trabalhar na França e tem dois 
filhos que estão no Algarve com a mulher. Ele quer que os filhos e a mulher vão a 
França, para passarem as férias de Natal todos juntos. Nos últimos dias, ele tem 
estado muito ocupado a fazer listas de comidas, bebidas e atividades que vão 
fazer durante o Natal``. E você? Já pensou sobre o que vai fazer no próximo Natal? 

Escreva um texto, tendo em conta as seguintes perguntas: 

- Com quem gostava de festejar o Natal?  Onde? 

- Quais são as comidas e bebidas que gostava de ter na noite de Natal? 

- Que atividades faz habitualmente durante as férias de Natal?  

-  Tem o hábito de dar presentes aos outros? Se sim, já sabe que presentes vai 
dar? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Anexo 4 – IIa unidade letiva da regência 2 

 

I. Leia o texto. 

A Fava, o Brinde e o Bolo-Rei 

Dentro do enorme bolo-rei encomendado para a noite de Natal as coisas estavam 
muito longe de correr bem. Porquê? Porque a fava e o brinde tinham passado da fase 
de amuo à de corte de relações devido às discussões antigas que sempre houvera 
entre ambos. 

A fava entendia que o seu papel era, há muito, desvalorizado, fazendo ela, as mais 
das vezes, o papel de má da fita. Sempre que alguém partia um dente a trincar uma 
fatia ou ficava incomodado por não lhe ter saído o brinde, mesmo que ele fosse 
insignificante, o comentário costumava ser: 

— Maldita fava, que não está aqui a fazer nada, que só causa problemas e que, 
ainda por cima, nem serve para ser comida. 

Por isso, a fava exigira já ao pasteleiro que a embelezasse, revestindo-a, por 
exemplo, de chocolate, o que sempre poderia torná-la mais apetecível e menos 
desprezada. Mas o pasteleiro recusara-se a fazê-lo, em nome de uma velha tradição 
de que se sentia guardião. 

Por sua vez, o brinde, que se encontrava numa posição favorável, sendo sempre o 
mais procurado no bolo-rei, juntamente com algumas frutas cristalizadas, achava que 
aquilo que se gastava com a compra bem podia ser aplicado na melhoria da sua 
qualidade. Queria, por exemplo, deixar de ser feito em metal barato, do género que 
escurece e enferruja rapidamente, e passar a ser feito em prata, o que lhe daria o 
direito de não ser atirado para o fundo de uma caixa esquecida num sótão, ou mesmo 
para o caixote do lixo. 

Em relação a esta exigência também o pasteleiro não se mostrava disposto a ceder, 
afirmando, por exemplo: 

— Se eu fizesse o que me pedes, o brinde sairia muito mais caro do que o bolo-rei. 

Eram estes problemas que se encontravam na origem das discussões e dos conflitos 
a que o pasteleiro se sentia incapaz de pôr termo. Por isso pediu a intervenção da Fada 
do Natal, com o objetivo de a levar a pôr um pouco de bom senso nas cabeças da fava 
e do brinde. 
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A Fada do Natal apareceu na cozinha sem aviso e encontrou a fava e o brinde muito 
amuados, cada um para seu canto, recusando-se a entrar naquele bolo-rei e, por sua 
vez, o pasteleiro desesperado a desabafar: 

— Se eles se recusarem a colaborar, eu não poderei satisfazer a minha encomenda 
e, assim, uma família grande passará a noite de Natal sem o bolo-rei que tanto deseja. 

Ao escutar esta queixa, a Fada do Natal tomou uma decisão inesperada: puxou da 
sua varinha mágica e transformou o brinde em fava e a fava em brinde, medida que 
deixou ambos completamente confusos e sem saberem o que haviam de dizer. 

Aproveitando o silêncio da fava que agora era brinde e do brinde que agora era 
fava, o pasteleiro pôs os dois dentro do bolo-rei, ainda em fase de massa mole, e 
meteu-o dentro do forno. De lá de dentro saíam vozinhas dizendo coisas do género: 
“Mas que grande confusão. Ainda há pouco tinha forma de fava e agora olho para mim 
e vejo um brinde prateado” ou “ando eu a pedir para me fazerem em prata e agora 
não passo de uma rija e triste fava”. 

O pasteleiro sentiu uma grande vontade de rir com a confusão que a sua amiga 
Fada do Natal acabara de criar para o ajudar e por achar inútil toda aquela discussão 
que prometia arrastar-se para além do que era razoável. 

— Obrigado, Fada do Natal, pela preciosa ajuda que me deste. O que posso agora 
fazer para te compensar? — disse o pasteleiro. 

— É simples. Faz chegar o bolo-rei ao seu destino, para que aqueles que o esperam 
não sejam prejudicados e, se tiveres outros bolos-reis que ninguém tenha comprado, 
fá-los chegar às mãos daqueles que não têm casa nem família — respondeu a Fada do 
Natal. 

— Então a fava e o brinde? 

— Ficarão assim até perceberem que, vistas do outro lado, as coisas são sempre 
diferentes do que imaginámos. Talvez assim se acalmem e deixem de te causar 
problemas inúteis. 

José Jorge Letria 
A Árvore das Histórias de Natal 

Porto, Âmbar, 2006 
https://ceportugues.wordpress.com/2012/12/21/boas-festas-3/ 

 

I. Escolha a opção correta servindo-se das informações do texto! 

1. A encomenda que a família fez para a noite de Natal foi… 

a. uma fava. 
b. um brinde. 
c. um bolo-rei. 

https://ceportugues.wordpress.com/2012/12/21/boas-festas-3/
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2. A fava exigia ao pasteleiro que a embelezasse, porque… 

a. queria ser mais famosa. 
b. queria ser mais desejável e valorizada. 
c.  queria tornar-se menos apetecível e ser desprezada. 

3. O pasteleiro recusou o desejo do brinde para que… 

a. o preço do brinde não fosse demasiado barato. 
b. a fava e o brinde tivessem o mesmo preço. 
c. o preço do bolo-rei se mantivesse acessível. 

4. A intenção da Fada do Natal era… 

a. ajudar o pasteleiro a terminar o seu trabalho. 
b. cumprir os pedidos da fava e do brinde. 
c. auxiliar o pasteleiro a levar bolos-reis às pessoas que não têm casa. 

5. A Fada do Natal quis que 

a. a fava e o brinde entendessem que o pasteleiro precisava de terminar o seu 
trabalho. 

b. a fava e o brinde se entendessem e deixassem as discussões antigas. 
c. a fava e o brinde continuassem a zangar-se todos os natais. 

 

II. Selecione as respostas corretas na coluna B e preencha os números nas caixas 
indicadas. 

COLUNA A COLUNA B 

       a. amuo        1. dura 

       b. má da fita        2. cooperar  

       c. trincar        3. rejeitada  

       d. apetecível        4. zanga passageira 

       e. desprezada        5. vilã 

       f. colaborar        6. desejável  

       g. rija        7. morder 

      

a.   b.   c.   d.   e.   f.   g.  
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III. Descubra o sentido de outras expressões com o verbo pôr. 

``O pasteleiro se sentia incapaz de pôr termo às discussões. (= fazer acabar, 
terminar`` 

pôr de lado  1. patentear, descobrir; mostrar 

pôr em causa   2. descobrir os defeitos ou deficiências 

pôr em pé  3. esclarecer 

pôr água na fervura  4. questionar 

pôr a boca no mundo   5. apresentar frontalmente os seus argumentos 

pôr em pratos limpos  6. iniciar um trabalho 

pôr a careca à mostra   7. afastar; desinteressar-se  

pôr a nu  8. divulgar um segredo 

pôr as cartas na mesa  9. apaziguar; conciliar 

pôr mãos à obra  10. construir; organizar. 

 

IV. Escolha três expressões da tabele acima e construa três frases.  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

V. Veja o vídeo que se segue e procure a resposta a cada questão, completando a 
tabela que se segue.  

https://www.youtube.com/results?search_query=bolo+rei+fala+portugal  

 

Pessoa que trouxe para Portugal a receita 
do bolo-rei e ano em que o fez. 
 

 

País de origem deste bolo.  

O melhor bolo-rei de Lisboa.  

Ingredientes do bolo-rei.   

Tipos de frutas cristalizadas utilizadas no 
bolo-rei. 
 

 

Quantidade de frutos secos necessária para 
fabricar 180 kg de bolo-rei. 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=bolo+rei+fala+portugal
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Horas que a massa fica a levedar nos 
recipientes de plástico. 
 

 

Tempo que o bolo-rei fica a cozer no forno.  

Número de bolos-reis fabricados na época 
das festas pela Confeitaria Nacional. 
 

 

 

VI.  Preencha os espaços em brancos com os verbos os indicados nos tempos e modos 
adequados. http://natal.com.pt/preparacao-bacalhau-consoada 

 

 

Ceia de Natal 

Bacalhau da Consoada (Douro e Minho) 

  

 

Ingredientes (5 pessoas) 
- 5 postas grossas de bacalhau demolhado 
- 2 kg de batatas 
- 2 couves pencas (couve portuguesa) 
- 5 ovos 
- 4 dentes de alho 
- 3 dl azeite  
- Sal e vinagre q.b. 

 

Preparação: 

 
___________ (cozer) as batatas. Previamente ___________-as (lavar) com pele ou 
____________-as (descascar) e ___________-as (cortar) a meio.  

___________ (separar) as folhas das couves pencas e ___________-as (lavar). 

 Entretanto, ____________ (cozer) as postas de bacalhau juntamente com as 
pencas, colocando ambas só quando a água _________ (estar) a ferver. À parte 
_________ (cozer) os ovos.  

http://natal.com.pt/preparacao-bacalhau-consoada
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____________ (preparar) o molho: ___________ (levar) ao lume o azeite e os alhos, 
abertos ao meio ou esmagados. Quando ___________ (levantar) fervura, __________ 
(retirar) do lume, ___________ (juntar) um pouco de vinagre e ____________-os 
(manter-se) quentes.  

Quando tudo __________ (estar) cozido, ____________ (descascar) os ovos, 
__________ (pelar) as batatas, se _________ (ser) esse o caso, e ___________ (dispor) 
todos os ingredientes numa travessa. ______________ (colocar) o molho na molheira 
e __________ (servir) quente.  
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Anexo 5 – Ia unidade letiva da regência 3 

 

I. Observe a imagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Selecione na coluna B o significado que corresponde a cada uma das palavras da 
coluna A e preencha os números na coluna do meio. 

A  B 

a. Entreolhar-se  1. Separar-se; fazer sair algo em várias partes. 

b. Sacudir   2. Ver ao longe; Encontrar.  

c. Revezar  3. Olhar-se reciprocamente; olhar um para o outro.   

d. Radiculação   4. Descolar; desunir aquilo que se encontrava unido. 

e. Vislumbrar  5. Lançar fora; atirar. 

f. Cavar  6. Agarrar; fixar-se. 

g. Extinguir  7. Substituir alternadamente. 

h. Destroncar  8. Procurar descobrir; olhar com atenção para. 
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i. Esgotado  9. Que pertence à raiz. 

j. Desgrudar  10. Abrir (a terra) com enxada ou outro instrumento.  

k. Espreitar  11. Que está muito cansado, sem forças. 

l. Prender  12. Destruir, eliminar. 

 

 

 

III. Leia o texto! 
Raízes 

 
Uma vez um homem deitou-se, todo, em cima da terra. A areia lhe servia de 

almofada. Dormiu toda a manhã e quando se tentou levantar não conseguiu. Queria 
mexer a cabeça: não foi capaz. Chamou pela mulher e pediu-lhe ajuda.  

- Veja o que me está a prender a cabeça.  
A mulher espreitou por baixo da nuca do marido, puxou-lhe levemente pela testa. 

Em vão. O homem não desgrudava do chão.  
- Então, mulher? Estou amarrado? 
- Não, marido, você criou raízes. 
- Raízes?  
Já se juntavam as vizinhanças. E cada um puxava sentença. O homem, aborrecido, 

ordenou à esposa: 
- Corta! 
- Corta, o quê? - Corta essa merda das raízes ou lá o que é…  
A esposa puxou da faca e lançou o primeiro golpe. Mas logo parou.  
- Dói-lhe?  
- Quase nem. Porquê me pergunta? 
- É porque está sair sangue.  
Já ela, desistida, arrumara o facão. Ele, esgotado, pediu que alguém o destroncasse 

dali. Me ajudem, suplicou. Juntaram uns tantos, gentes da terra. Aquilo era assunto de 
camponês. Começaram a escavar o chão, em volta. Mas as raízes que saíam da cabeça 
desciam mais fundo que se podia imaginar. Cavaram o tamanho de um homem e elas 
continuavam para o fundo. Escavaram mais que as fundações de uma montanha e não 
se vislumbrava o fim das radiculações. 

 - Me tirem daqui, gemia o homem, já noite.  
Revezaram-se os homens, cada um com sua pá mais uma enxada. 
Retiraram toneladas de chão, vazaram a fundura de um buraco que nunca ninguém 

vira. E laborou-se semanas e meses. Mas as raízes não só não se extinguiam como se 
ramificavam em mais redes e novas radículas. Até que já um alguém, sabedor de 
planetas, disse:  

- As raízes dessa cabeça dão a volta ao mundo.  
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E desistiram. Um por um se retiraram. A mulher, dia seguinte, chamou os sábios. 
Que iria ela fazer para desprender o homem da inteira terra? Pode-se tirar toda a 
terra, sacudir as remanescentes areias, disse um. Mas um outro argumentou: assim 
teríamos que transmudar o planeta todo inteiro, acumular um monte de terra do 
tamanho da terra. E o enraizado, o que se faria dele e de todas suas raízes? Até que 
falou o mais velho e disse: 

 - A cabeça dele tem que ser transferida. 
E para onde, santos deuses? Se entreolharam todos, aguardando pelo parecer do 

mais velho.  
- Vamos plantar a cabeça dele lá!  
E apontou para cima, para as celestiais alturas. Os outros devolveram a estranheza. 

Que queria o velho dizer?  
- Lá, na lua. E foi assim que, por estreia, um homem passou a andar com a cabeça 

na lua. Nesse dia nasceu o primeiro poeta. 
 

 In: Contos do nascer da Terra, de Mia Couto 

 

IV. Numere as ações que se seguem de acordo com o texto. 
 

 Ela arrumou o facão, pois tinha deixado de cortar raízes por baixo da nuca do 

marido. 

 Não alcançaram os objetivos e desistiram.  

 A mulher já não sabia o que fazer e chamou os sábios. 

 O homem não conseguia mexer-se e pediu ajuda à mulher. 

 O homem chamava para que o tirassem do chão. 

 A última solução foi plantar a cabeça do homem na lua. 

 Quanto mais se esforçavam por cavar, mais ramos saíam das raízes.  

 

 

V. Faça a correspondência entre as colunas A e B, de maneira a que as frases e 
expressões tenham o mesmo sentido. 

Coluna A Coluna B 

1. …espreitou por baixo da nuca 
do marido.  

a. Começou a cortar 

2. Em vão.                      b. Reuniram um grupo de pessoas do 
campo; 

3. …lançou o primeiro golpe. c. Observou por baixo da parte posterior do 
pescoço do marido; 

4. Juntaram uns tantos, gentes da 
terra. 

d. Sem sucesso; 

5. …laborou-se semanas e meses. e. Indicou a parte mais alta, mostrou o céu; 

6. …apontou para cima, para as 
celestiais alturas. 

f. Procuraram uma solução durante 
semanas e meses. 
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VI. Para si, o que significam as seguintes frases: 
a. ``As raízes dessa cabeça dão a volta ao mundo. ``  

__________________________________________________________________ 
b. ``Um homem passou a andar com a cabeça na lua. `` 

__________________________________________________________________ 
 
 

VII. Explique, por palavras suas, o significado das expressões seguintes: 
a. Criar raízes________________________________________________________  
b. Cortar o problema pela raiz___________________________________________  

 

VIII.  Partilhe com a turma alguns aspetos culturais do seu país: 

➢ A relação do Homem com a terra-mãe;  

➢ A convivência entre as pessoas;  

➢ O papel da mulher;  

➢ A forma de relacionamento entre mulher e marido. 

 

IX. Complete as frases com os verbos conjugados no imperativo, nas pessoas 
indicadas entre parênteses. 

Exemplos:  

a. Veja o que me está a prender a cabeça. (você/ ver) 

b. Vamos plantar a cabeça dele lá! (nós/ir) 

 

1. ___________ a faca. (tu/tirar) 

2. ____________ a terra. (vocês/escavar) 

3. Não me __________ aqui. (o senhor/deixar) 

4. __________-me. (os senhores/ajudar) 

5. __________ os sábios. (vós/chamar) 

6. __________ a enxada e a pá. (tu/arrumar) 

7. ___________ ajuda às pessoas do campo. (a senhora/pedir) 

8. Não _________ embora. (os senhores/ir) 

9. ___________ as raízes! (vocês/cortar) 
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10. _________ -me a enxada. (você/dar) 

 

X. Transforme as frases negativas em frases afirmativas. 

1. Não faças rápido! 

__________________________________________________________________ 

2. Não puxeis as raízes com muita força. 

__________________________________________________________________ 

3. Não continuem com essa forma de trabalho. 

__________________________________________________________________ 

4. Não deite no chão. 

__________________________________________________________________ 

5. Não digais ao sábio. 

__________________________________________________________________ 

6. Não traga apenas duas enxadas. 

__________________________________________________________________ 

7. Não estejais calados. 

__________________________________________________________________ 

8. Não fiques a ver os trabalhos dos outros. 

__________________________________________________________________ 

9. Não comeces a escavar o chão. 

__________________________________________________________________ 

10. Não venham atrás de mim. 

__________________________________________________________________ 

 

 


